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We leven in de eeuw van de communicatie.
De communicatiemogelijkheden tussen
mensen zijn met de komst van internet en
sociale media nog nooit zo groot geweest.
Het aantal contacten tussen mensen groeit
wereldwijd per seconde exponentieel en
heeft onvoorstelbare dimensies aangenomen. Het begint normaal te worden dat
mensen naast hun fysieke contacten in
werk-, familie- en vriendenkring er nog
tientallen zo niet honderden digitale relaties
op na houden. Om al die relaties enigszins
te onderhouden lijkt ons beproefde en
eeuwenoude middel taal niet meer toereikend. Het is te log, er zijn teveel nuances
mogelijk en ach, het leren van die vervelende grammatica en werkwoordspelling is
ook niet fijn. En dus omarmen we in toenemende mate de emoticons, de karakters van
de 21e eeuw. We zijn en passant even een
nieuwe beeldtaal met elkaar aan het
ontwikkelen. Dat gaat niet zonder slag of
stoot: zo werd er onlangs in fora hevig
gedisscussieerd over het symbool voor een
of ander kreeftje. Het ging over het aantal
pootjes en daarmee over de vraag of het wel
of niet behoorde tot de kreeftachtigen.
Ik heb nog niet gehoord van nieuwe
religieuze twisten bij de oprichting van een
EmoChristChurch. Ik kan me voorstellen
dat die er wel komen: want wat voor vorm
en kleur geven we het kruis, wat wordt Zijn
huidskleur! (Nu begrijp ik ook ineens beter
het gebod: Gij zult geen afbeeldingen van
Mij vereren... Aan de andere kant: we
twisten al duizenden jaren over de transsubstantieatieleer, dus dit kan er ook nog wel
bij.) Gelukkig kan je bij de smileys wel
kiezen uit de bij jou passende huidskleur. Ik
bekijk de series emoticons op mijn iPad en
merk dat ik al heel snel vast ga lopen wanneer ik iets over de bijbel, geloven of Jezus
zou willen aangeven. Het meest dichtbij een
emojezus komt😇 . Hmm. En dat als
symbool voor de meester van de beeldspraak himself! Gemeenteleden, ik wens
jullie tijdens de ⛪ veel 🛐 toe tijdens het
luisteren naar het 🐐 ✝ zoals opgetekend
in de 📖 . Dat jullie maar veel ⚓ mogen
putten uit 🍞 🍷 in deze 🌑 tijden. Ik wens
jullie heel fijne Paasdagen toe.
Klaas Sabel

Louise Pondman

Judas Iskariot
Als wij iemand een Judas noemen dan bedoelen wij dat we hem een verraderlijk mens of
een plaaggeest vinden. De naam Judas reserveren we voor mensen die we liever niet in
onze buurt hebben. Judas, dat is de mol die alles steeds weer in het geniep weet te ondergraven, waar je nooit van op aan kunt. Judas, dat is de mens waar je mee dacht samen te
werken tot je tot de ontdekking komt dat hij al die tijd niets anders heeft gedaan dan je
tegen te werken. Je voelt je door hem verraden. Toch betekent de naam Judas ‘geprezen’
of ‘bewonderd’. Judas dat is de Griekse vertaling van de Hebreeuwse naam Juda, wat
‘loven’ betekent. Die betekenis geeft toch een heel ander beeld van Judas dan wij normaal bij die naam hebben.

Wij kennen Judas als één van de twaalf leerlingen
van Jezus. Hij was het die Jezus met een kus, de
verraderlijke judaskus, overleverde aan de autoriteiten. Eenmaal in handen van die autoriteiten
volgde er direct een proces, dat in onze ogen niets
te maken heeft met eerlijke en zorgvuldige rechtspraak. Jezus werd schuldig verklaart en ter dood
veroordeeld. Op het bordje boven zijn hoofd,
waarop de misdaad van de gekruisigde misdadigers werd geschreven, stond: “Jezus van Nazareth,
koning van de Joden.” (in het latijn: Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum vaak afgekort tot I.N.R.I.)
Jezus stierf aan het kruis, maar op de derde dag
bleek het graf leeg te zijn. Zelfs een verzegeld graf
kon de Messiaanse boodschap van Jezus niet
tegenhouden.
Judas Iskariot heet hij voluit. Zijn familienaam
Iskariot zou kunnen verwijzen naar een klein
plaatsje in de buurt van Hebron, Keriot geheten.
Hij is dan Judas, afkomstig uit Keriot, om hem
van andere Judassen te onderscheiden. Andere
mensen zien een verband tussen de familienaam
Iskariot en het Griekse woord voor (sluip)moordenaar ‘sikarios’ of in het Latijn ‘sicarius’ (van sica =
dolk). Judas zou dan een band kunnen hebben

gehad met de ‘Sicarii’, ‘messentrekkers’, een bende
joodse nationalisten uit die tijd, die Israël gewapenderhand wilde bevrijden van de Romeinen. Als
Judas inderdaad een sicari was dan was hij waarschijnlijk teleurgesteld in zijn meester, die niets van
geweld moest hebben, maar zijn leerlingen
opdroeg hun vijanden lief te hebben en als ze op
de wang werden geslagen ook de andere wang toe
te keren. Judas kreeg de naam een verrader te zijn,
maar uiteindelijk lieten alle leerlingen Jezus in de
steek. Waren ook zij teleurgesteld? Of werd het
hen te heet onder de voeten toen bleek dat hun
meester ter dood werd veroordeeld? Elke leerling
zal daarbij zijn eigen afweging hebben gemaakt.
Na Pinksteren pakten de meeste leerlingen de
draad weer op en traden ze in de voetsporen van
hun Meester bij het verkondigen van de Messiaanse boodschap. Petrus, die Jezus voor de haan
kraaide maar liefst drie keer verloochende, kreeg
zelfs een vooraanstaande rol in de jonge kerk.
Alleen Judas werd tot zondebok gemaakt en zag
alleen nog een uitweg in een zelfgekozen dood.
Er zijn ook exegeten die zeggen dat Judas een
fictieve figuur is. Geen mens van vlees en bloed,
maar een personage in het verhaal dat symbool
staat voor het volk van Juda, of wel de Joden die
Jezus aan het kruis lieten nagelen. Dat is een risicovolle gedachte die nog al snel tot antisemitisme
kan leiden. Je moet je bij die uitleg dan ook direct
afvragen of het om het hele Joodse volk ging of
alleen om de tempeloversten die het volk ophitsten
om van deze ‘lastpost’ af te komen. Die tempeloversten waren voor het uitoefenen van hun
diensten in de tempel afhankelijk van de goedgunstigheid van de romeinen. Zo waren de
priestergewaden door de romeinen in beslag genomen. De priesters mochten ze alleen even ‘lenen‘
voor hun dienst in de tempel als ze daarvoor in ruil
zorgden dat het rustig bleef in Jeruzalem. Een
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rondtrekkende rabbi als Jezus, die overal waar Hij
kwam voor oploopjes zorgde, bezorgde de tempeloversten hoofdpijn. Zeker in de tijd rond Pasen,
als vanuit alle windstreken mensen naar Jeruzalem
kwamen en de stad in één grote snelkookpan van
emoties veranderde, was de kans op relletjes toch
al groot. Van een man als Jezus waren ze liefst zo
snel mogelijk af. De hulp van een ‘Judas’ daarbij
zal hen vast zeer goed zijn uitgekomen. Helaas
wordt die verdeel en heers politiek, waarbij anders
denkenden zo snel mogelijk uit de weg worden
geruimd of monddood worden gemaakt, tot op de
dag van vandaag toegepast op heel veel plaatsen op
deze aarde. Misbruik van macht is van alle tijden.
Alle vier de Evangelisten uit de Bijbel vertellen ons
over de rol van Judas in de gebeurtenissen rond
Pasen. Tijdens de laatste maaltijd die Jezus met
zijn leerlingen gebruikte vertelde Jezus dat Hij wist
wat er ging gebeuren. Verward vroegen zijn leerlingen zich daarop hardop af of zij het misschien
zelf waren die dat zouden kunnen doen: “Ik toch
niet, Heer?” vragen ze één voor één. “De Mensenzoon zal heengaan zoals over hem geschreven
staat, maar wee de mens door wie de Mensenzoon
uitgeleverd wordt: het zou beter voor hem zijn als
hij nooit geboren was,” zei Jezus daarop volgens
Mattheüs (26: 24 NBV). Afhankelijk van de
vertaling die u leest staat er dat Jezus zegt dat
iemand Hem zal uitleveren, overgeven, overleveren, uitgeven of verraden. Taalgeleerde zijn lang
op zoek geweest naar de mogelijke betekenissen
van het Griekse woord ‘paradidomi’ en afgeleiden
daarvan, dat de evangelisten in deze context
gebruiken. Hun conclusie was dat het woord
‘paradidomi’ vertaald moet worden met ‘overleveren’, soms ook ‘overgeven’ en een enkele keer met
‘de geest geven’, maar nooit met ‘verraden’.
Judas als de verrader, zo kennen wij hem, maar is
het beeld dat wij van hem hebben dan wel juist als
hij Jezus niet heeft verraden maar overgeleverd?
Waarom moest Judas zijn leermeester overleveren
aan de autoriteiten? Jezus kwam bijna dagelijks in
de tempel en Hij sprak overal in het openbaar. Om
Hem gevangen te nemen was er helemaal geen
judaskus nodig. Was de opdracht die Jezus aan
Judas gaf misschien Jezus in contact te brengen
met de belangrijkste theologische leiders uit de
tijd, de Schriftgeleerden en Farizeeërs? Misschien
was dat wel een belangrijke stap in de missie van
Jezus, het theologische gesprek voeren op basis
van gelijkheid met de tempeloversten.
Overleveren, dat is niet alleen ‘aan een ander
geven’ of als het om een mens gaat ‘uitleveren’,
maar ook doorgeven, doorvertellen van een bood4

schap of een verhaal. Het verhaal van Pasen hebben wij bij overlevering ontvangen. “Het verhaal
gaat…,” zeggen we dan en we beginnen het al
oude verhaal opnieuw te vertellen, elk jaar opnieuw. In die betekenis van doorgeven krijgt Judas
een heel ander gezicht. Hij wordt dan van een
verrader de man die er voor zorgde dat de gebeurtenissen in gang werden gezet die de grootheid van
God laten zien. Gebeurtenissen die Jezus tot de
Christus maken, waar al zo lang op werd gewacht.
Het is de gedachte die ook naar voren komt in het
Evangelie van Judas, een gnostische tekst uit de
tweede eeuw die begint met ‘Het geheime relaas
van de openbaring uitgesproken door Jezus in een
tweegesprek met Judas Iskariot...’. Volgens die
tekst vroeg Jezus Judas om hem over te leveren en
daarmee zijn ziel te bevrijden. Judas als held, als
de enige onder de leerlingen die de boodschap van
Jezus werkelijk begreep. Jezus waarschuwde hem
dat hij zou worden vervloekt om zijn daad.
Volgens de gnostici heeft iedere mens een vonkje
van de goddelijke macht in zich. Verlossing
betekent dat die vonk losgemaakt wordt van het
stoffelijke om weer contact te kunnen maken met
het goddelijke. ‘Gnosis’ betekent ‘kennis’ en om
die kennis te bereiken heb je een leraar nodig.
Volgens de gnosis was Jezus zo’n leraar en Judas
was misschien wel zijn beste leerling.
Zo veranderd het beeld dat wij van Judas hebben
steeds weer. Was hij de verrader die de traditie van
hem heeft gemaakt? Was hij de teleurgestelde
volgeling, die zijn meester maar een watje vond
omdat Hij de wapens niet op wilde pakken? Of
was hij misschien de enige leerling die Jezus
begreep en zich opofferde om Jezus te helpen zijn
opdracht te volbrengen? Wij krijgen uit de Bijbel
geen duidelijk beeld van wat er tijdens de maaltijd
in Judas’ hoofd omging. Wel beschrijven alle evangelisten hoe Jezus zelf Judas opdracht gaf om de
overlevering te gaan voorbereiden. Niemand wilde
die taak op zich nemen: “ik ben het toch niet,
Heer? Ik hoef dat toch niet te doen?” Judas durfde
wel, maar dat was een te zware last voor zijn
schouders. Had hij zich vergist? Had hij Jezus toch
niet goed begrepen? Ja, hij wilde Jezus best met de
tempeloversten in contact brengen, maar hij had
waarschijnlijk nooit vermoed dat dit tot de dood
van Jezus zou leiden. Hoe het precies is gegaan,
daar zullen we nooit meer achter komen. Toch
denk ik dat Judas het verdient dat wij hem af en
toe in een ander licht zetten, zodat we een ander
beeld van hem krijgen. Zoals uit mijn betoog
blijkt zijn er vele manieren om het verhaal te
lezen.

Joke Bakker

In de ban van je (denk)beeld
Het is altijd even lastig om te starten met het schrijven van een artikel. Er hebben zich in
mijn hoofd al wel ideeën gevormd maar pas schrijvend komt daar structuur in. De titel
met de alliteratie van ban en beeld had ik al gekozen.
In de redactievergadering heb ik het thema Beeldenstorm ingebracht.
De discussie in het nieuws over de beelden uit ons koloniale verleden waren o.a. de
aanleiding. Er zijn helden van vroeger die in een ander daglicht komen te staan en de
vraag wordt gesteld of de ereplaats op een voetstuk, met de wetenschap van nu, nog uit
te leggen is. Ook rijst de vraag of naast die beelden ook de namen van scholen, straten,
pleinen, bruggen of tunnels moeten verdwijnen.

Dan is er de historische Beeldenstorm, die deze
naam gekregen heeft. Opstand en woede ontvlamden gericht tegen de macht van de Katholieke
kerk. Hier ging het niet zozeer om de afbeelding
zelf, maar om verzet tegen het instituut. ‘Ach’,
denken we dan, ‘dat was toen; dat gebeurt nu niet
meer’. Niets is minder waar. Ook nu wordt stuk
gemaakt wat voor een ander van grote waarde is,
in een strijd waar geloof, gezien als enige fundamentele waarheid, de aanleiding lijkt te zijn, maar
waar vooral de gedachtenbeelden van mensen
elkaar versterken en tot een vorm van ‘waanzin’
drijven. Bundeling van positieve gedachten kunnen
wonderen verrichten, bundeling van negativiteit
kan uitgroeien tot een destructieve kracht.
Zou dat het Kwaad zijn of de Boze in Bijbelse
taal? Verlos ons uit de greep van het kwaad zijn de
woorden die in de nieuwe vertaling gebruikt
worden. Een hartenkreet denk ik van heel veel
mensen, die snakken naar een leefbare wereld. Een
wereld waar Vrede en Gerechtigheid mens en dier
laat gedijen en groeien; waar voor de natuur
wordt gezorgd waar ieder individu zijn of haar
unieke talenten kan ontwikkelen en delen.
In Bijbelse taal: het koninkrijk van God.
Kijken we naar het wereldtoneel, dan zien we dat
we danig in de knoop zitten. Ik kies voor het

woord knoop, niet voor knopen. Als je spreekt
over knopen dan plaats je jezelf daarbuiten. Wijs
je naar buiten. Het systeem van zondebok hoef ik
niet te beschrijven. Want wat gebeurt er dan?
Haak- en breisters kennen het wel. Je draad is
zonder dat je daar erg in had, ernstig in de knoop
geraakt. Eerst probeer je met geduld uiterst
zorgvuldig de draad te ontwarren (hangt van je
persoonlijkheid af, want je kan er ook meteen de
schaar in zetten) Als dat uiteindelijk niet lijkt te
lukken knip je ten einde raad de knoop eruit.
Maar nu het breiwerk dat ‘samenleven’ heet. Waar
jij en ik, kortom alle wereldburgers, zowel het
breiwerk, de draad als de ‘breiers’ zijn. In dit grote
mensenwerk ontstaan knopen. En al lijken het
verschillende knopen toch denk ik dat het eigenlijk
één knoop is.
Samen-leven. Wisselwerking tussen mij en de
ander, wij en zij, is het spel van de vele vormen dat
wij samen spelen. Het is de leerschool waar
groeien in liefde, of anders gezegd het bewust
worden van de Godsvonk in onszelf én in de ander
(niemand uitgezonderd), het enige leerdoel is. Dit
leerdoel staat in het dikke leerboek dat Bijbel
heet: Je zult je God (leren) liefhebben met heel je
hart, heel je ziel en heel je verstand en de naaste als
jezelf.
Als je ontdekt dat je op die school zit en een vaag
beeld van het leerdoel krijgt, kan de moed je in de
schoenen zinken. Te vaak gehoord dat de mens
‘zondig’ is, het verkeerd doet, onvolmaakt is en
niet in staat om daaruit los te komen. Jezus, de
eerst geborene, die gekomen is om ons uit die
moedeloosheid op te tillen, is door de ideeën van
de kerk als zoon van God op een hemelhoog voetstuk gezet en daardoor voor velen onbereikbaar
geworden. Maar zoals elke school de leerstof
5

opbouwt en verdeelt over opeenvolgende leerjaren;
zo hebben wij een leven lang tijd gekregen om te
oefenen. Het leven zelf is je oefenstof in alles wat er
op je pad komt. Soms voelt het (te) zwaar en moeilijk en krijg je veel op je bord te verwerken. Maar
dan is er de Ander: troostende Geest, een innerlijke
stem of een hand die je draagt. Maar ook de helpende handen van de ander. De mens is niet alleen
geschapen er is de ‘hulpe tegenover’.
De ander is je tot zegen.
Maar als er een knoop zichtbaar wordt, lijkt de
rol van de ander eerder een vloek dan een zegen.
In de confrontatie met de ander is onze blik naar
buiten gericht, wat we zien en horen wordt door
ons brein opgevangen en brengt gedachten voort,
ontelbaar en deze worden door emoties gekleurd.
In een fractie (vaak onbewust) kies je of je deze als
een spiegel gebruikt om dieper in je Zelf door te
dringen in het licht van het grote leerdoel, of dat je
naar buiten wijst, naar de ander als aanstichter
van jouw negatieve gedachten en emoties.
Gedachten komen en gaan, divers zoals het beeld
op de voorkant van dit kwartaal nummer.
Als er een blijft haken aan emotie, wortelt deze
gedachte en drijft niet meer over. Het wordt een
beeld, een oordeel. En zoals het woord het al
duidelijk maakt. Het deelt het oor. Je gehoor
wordt beperkt. Het selecteert in het luisteren
alleen dat, wat past in het oordeel. Ook de ogen
doen hierin mee. Het oordeel vormt oogkleppen.

In politie onderzoek is er dan sprake van een
tunnelvisie. Als je vervolgens deze oordelende
gedachte deelt met een ander en je vindt daar
gehoor, wortelt het dieper en groeit de overtuiging
van het eigen gelijk. De ene wordt daarin vriend
(bondgenoot) en de ander tot vijand.
Iedereen kan aanvoelen dat het leerdoel verder
weg drijft en onbereikbaar lijkt te worden. Wat
6

nu? Dit is een keuze moment.
Zie je de knoop alleen buiten je dan is er de neiging om te knippen (oorlog in het ergste geval) òf
je weet je onderdeel van de knoop en stelt je open
voor een dialoog. (weg naar vrede is daar, waar
vrede de weg is) En in die crisis ligt de kans om uit
de greep van je gewortelde oordeel te komen door
naar binnen te kijken. Je hoeft niet te trekken en te
scheuren. Zien is voldoende. Zien is het licht van
bewustzijn.
In de 40dagentijd kunnen we zien hoe Jezus de weg
van vrede gaat. Hij heeft de school doorlopen en is
voor wie hem ziet als oudste broer, de eerstgeborene, een licht op de leerweg, die hoop en vertrouwen geeft. Hij is in de wereld, ongewapend, met een
open hart. Durf je Hem daarin te volgen? Want dat
open hart is de sleutel om niet verstrikt te raken in
de wereld en dus van de wereld te worden.
In de voetsporen van Jezus gaan zal je niet behoeden voor pijn en lijden. Want los van wat jou
persoonlijk wordt aangedaan, is met een open
hart, wat een ander aangedaan wordt, ook jouw
pijn. Jezus gaat aan het eind niet de (woorden)
strijd aan, wetend dat een diep gewortelde veroordeling niet te bestrijden is. Zijn weerloosheid
draagt echter wel een spiegel in zich en wie daarin
durft te kijken ziet heel even zichzelf: alle geweld,
frustratie, macht met angst als versluierde
aanjager en de hand met de dodende ‘schaar’.
Deze 40dagentijd is een spiegel. Kijk naar je
gedachten en oordelen over de rol van Farizeeën
en Schriftgeleerden, de rol van Pilatus, van Petrus
en Judas. Ook de kleine rollen van alle individuen
die de menigte vormen. Er zal iemand begonnen
zijn zijn blijdschap te uiten bij de intocht, en overgenomen is dat aangezwollen tot een juichend
hosanna. Ook zullen er beschuldigende woorden
van teleurstelling en angst gedeeld zijn, dit keer
aangezwollen tot een massaal ‘kruisig hem’!
Uitgegroeid tot een monster van het kwaad is dat
door een enkeling niet meer te stuiten.
En Jezus spreekt de woorden: Vader vergeef het
hen, zij weten niet wat ze doen.
Nee, hij weet dat de naar buiten wijzende beschuldigende vinger ziende blind en horende doof is.
In de ban van je denkbeeld. De Ander en de ander
heb je nodig om je daaruit te bevrijden. De knoop
wordt ontwart door het besef dat er een oordelend
denkbeeld is. Nee, hij wordt niet ontwart, maar
hij lost gewoon op. Zoals een nachtmerrie oplost
als je wakker wordt.
Dank aan alle klasgenoten.

Agnes van Menen-van Lienen

Tijdgeest 2018
Op weg naar een onzekere toekomst? Andere denkbeelden dringen zich op. De waarheid
is een schaars goed. Ras en religie zijn een heikel onderwerp geworden. Zijn de grenzen
bereikt? Is het straks óver met burgerlijke vrijheden of hebben we nog vele bruisende
mijlen voor de boeg? Is de wereld nog wel vrij? Alles komt zó akelig dichtbij. Is de leefsituatie onhoudbaar geworden door een hoop kabaal en teveel verkeersbewegingen in het
hemelruim en op straat? Het wordt er niet leuker op, vindt u ook niet?
We kampen met een overbevolking wereldwijd! Je
mag hier in Nederland straks zelfs niet meer roken
op terrassen! Iedereen bemoeit zich met iedereen
en men heeft snel last van elkaar. Ja logisch
natuurlijk, als we om ons heen kijken zitten wij
elkaar meer in de weg dan nodig en dat gaat een
keer knellen. En de invloed van social media is
ook mateloos! Die beladen trillingensfeer in de
ether doet er ook geen goed aan. Door social
media weten we nu vrijwel alles van elkaar.
Zelfs van de Chinese opmars met al die miljarden
mensen! Amalia, onze kroonprinses, gaat zelfs dit
jaar in China op school. Dan leert ze meteen Chinees, één van de Chinese talen: het Mandarijns.
Hoe is het mogelijk hè? Wie had dat ooit gedacht
dat er een koerswijziging zou komen en een snelle
economische ontwikkeling van de Republiek China
en van de Europese interesse voor handelsverdragen
met China! Ik ben nog uit de tijd van Mao en zijn
communisme met het isolationisme van dat werelddeel. En uit de tijd van ‘Het gele gevaar’.

Maar dat is een hele tijd geleden. Inmiddels ben ik
ook deelnemer van social media.
Van Facebook onder andere. Het Amerikaanse
Facebook zit heel slim in elkaar. Ze verdienen
wereldwijd aan reclame, ze verdienen daardoor
ook aan ons om ons het idee te geven dat wij er
toe doen. Wij mogen onszelf laten zien en horen,
we hebben een klankbord, we zijn niet alleen, we

ondervinden steun enzovoort. We krijgen sociale
waardering van Facebook en van zogenaamde
vrienden. Regelmatig word je als deelnemer in het
zonnetje gezet en dat mag je dan weer delen met
je volgers. Naast reclame komt er voortdurend
negatieve berichtgeving langs waar je op kunt
reageren, omdat het irritaties bij jou oproept en
boosheid of wantrouwen. En dat is de bedoeling
van Facebook las ik in een Volkskrant artikel die
medewerkers in Silicon Valley in Amerika hadden
geïnterviewd. Zo krijgt dit WEB en deze grootmacht zicht op hoe mensen denken en wat zij
vinden en wordt vastgelegd voor gebruik indien
nodig. Positieve berichtgeving is er ook maar in de
minderheid. Dat klankbord is er op gericht om jou
sociale waardering te geven van Facebook zelf of
van je volgers waardoor je blijft terugkomen.
Omdat je ijdelheid wordt gestreeld en het je een
goed gevoel geeft. Een knap staaltje van organisatiepsychologie! Voor je het weet zit je gevangen in
het spinnenweb! “Agnes, schrijf er iets bij,” oppert
Facebook dan en ja hoor daar ga je weer. Het
gevaar zit hem in de onbehoedzaamheid van
meningen, van uitspraken en van zoekwijze. Alles
wat je doet of opzoekt wordt opgeslagen, waardoor Facebook zich een beeld kan vormen van
jouw persoon. Er bestaat geen bescherming.
Inlichtingendiensten op aarde kunnen zien wie je
bent en wat je doet wanneer zij dat nodig achten.
Een beangstigende gedachte! Maar vrijwel iedereen maakt tegenwoordig gebruik van social media
en ijdelheid wint het van het argument dat je misleid wordt, omdat het WEB andere belangen dient.
Ook ik heb mijn huiver en antihouding langzamerhand laten varen en plaats laten maken voor het
gebruik ervan. Als gebruiker ervaar ik ook de
leuke en sociale kanten en de voordelen. Contacten zijn ontstaan met oude kennissen en klasgenoten van vroeger of oude buren! Je zoekt ze op en
hup je hebt een adres of een foto te pakken! Rob
en ik zitten bijna dagelijks, ieder met ons eigen
tablet, aan tafel op een min of meer vast
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tijdstip met een glas
wijn en een sigaret
vóór het eten de
wereld door te
nemen. En voor
we er erg in
hebben vliegt
de tijd om. Zo
kwam Rob
laatst het nieuws
tegen van het
overlijden van
oud-CDA-politicus en
oud-staatsman Ruud
Lubbers op het
kanaal NOS.nl. Mijn
gedachten gingen
onmiddellijk terug. Ik
woonde destijds in Amsterdam en volgde Politiek
Den Haag en Haagse Kringen op de voet. Lubbers
was toen nog Minister van Economische zaken en
kwam sterk en stevig over in het debat. Er sprak
geloof in eigen kunnen uit. Een goeie spreker was
hij, met een doordacht verhaal. Later in de jaren
tachtig volgde hij Dries van Agt op als premier
en werd hij de tot nog toe langstzittende premier
van Nederland ooit. Borstelige zwarte wenkbrauwen en behaarde armen. En de spleet tussen zijn
tanden als ie lachte! Daar bleef je gebiologeerd
naar kijken. Ik had het gevoel dat het wel goed zat
met onze regering en met het kabinet. In dat licht
dacht ik gekleurd door eigen filters. Ik dichtte hem
eigenschappen toe, terwijl ik de man niet kende.
Later in Alkmaar heb ik hem ontmoet en gesproken en liep ik met hem gearmd op weg naar het
Restaurant De Vestibule aan het Ritsevoort, van
Willem Kaspers. ”Willem? Heb je nog een plekje
voor ‘meneer en mevrouw Lubbers’? Willem deed
alsof hij er niet van opkeek, er kwamen toen wel
meer bekende Nederlanders in De Vestibule. In die
tijd was ik raadslid voor de Partij van de Arbeid
en sprak ik met Lubbers en zijn vrouw tijdens een
foto-expositie in het Stedelijk Museum van wijlen
topfotograaf Paul Huf. die in leven een goede
vriend van Lubbers was. Het was een onverwachte
leuke en spraakzame ontmoeting met hen beiden.
Allebei natuurlijke en belangstellende mensen,
zonder franje.
Op Facebook werd ruim aandacht aan Ruud
Lubbers besteed, waardoor er een hoop reacties
op gang kwamen, waaronder ook een foto die
mijn aandacht trok van een kennis met wortels uit
Afghanistan. Hij staat als jongeling op twee foto’s
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samen met Premier Lubbers. Ooit gevlucht met
vrouw en kinderen en in Nederland terechtgekomen. Hij was vol lof over Lubbers op Facebook en
dat zegt iets.
Binnenkort is het Pasen. Zo gaan mijn gedachten in
dit schrijfsel uit naar mensen, dicht bij ons, die ook
een dierbaar persoon hebben verloren en waar wij
in gedachten meeleven met de nabestaanden en de
overledenen herdenken. Ik denk ook aan de bootvluchtelingen van nu, die in dichtbevolkte opvangkampen in Europa zonder privacy moeten
bivakkeren. Wat voor onderkomen hebben zij en
voor hoelang? Vluchtelingen die hier een verblijfplaats zoeken, met in hun hoofd het verlangen en
het verkrijgen van een betere levensstandaard voor
zichzelf en voor hun nageslacht. Die voortgedreven
worden door de hoop op een beter en veiliger leven.
Djamsjid, de jongeling op de foto met Lubbers
heeft het gered en woont in Alkmaar met vrouw
en kinderen. Hij heeft een baan, zijn kinderen
doen het goed en hij staat op de kandidatenlijst
van een plaatselijke politieke partij.
Op de valreep stapte ik uit een supermarkt de kou
in naar de auto. Het was avond en het schemerde.
Een frêle lange verschijning met kleurige kleding
en een prachtige groene hoofddoek kwam me
tegemoet. Uit een kleurenfoto van the National
Geographic. Een meisje uit een ver land, een kind
nog. ”Hello!”, zei ze vriendelijk en haar mooie
ogen keken me open aan in het voorbijgaan. “Hé!
Hallo!”, zei ik meteen vanzelf alsof ik haar kende,
alsof zij mijn gelijke was. Huilend stapte ik later in
de auto, ontroerd door het gebaar.
Het wordt Pasen en dan herdenken we weer het
opstandingsverhaal van Jezus Christus van Nazareth en vanuit het besef dat Hij na Zijn kruisdood
is opgestaan in de Onzichtbare wereld en voor ons
een ankerplaats blijft tot in Eeuwigheid. Laten we
daarom met wankele schreden proberen de vrees
voor de toekomst opzij te zetten en proberen te
leven in het hier en nu en ons blijven verbazen
over de mooie en onverwachte ontmoetingen met
andere medemensen. Ook spreek ik de hoop uit
voor onze Gemeente dat mildheid de boventoon
voert en dat onrust en ergernis het niet voor het
zeggen krijgen. Laten wij die Onzichtbare en
beschermende schaduw van Jezus Christus van
Nazareth in gedachten en in ere houden, wetend
dat we geleid worden door en aanspraak kunnen
maken op Zijn leiding en kracht!
Prettige Paasdagen en op naar het Licht en de
lente!

Zingeving
een gedicht van Michiel de Jong
In een andere setting
het Huis, vanouds
ter lafenis van zinnen.
Spraakmakende columnisten,
theologen, schrijvers, journalisten
en dichters nemen er het voortouw.
Leg je oor te luister,
beleef beschouwing,
woorden over en weer.
De wijsvinger overspeelt
door een palet aan kleuren.
Je ogen vol verwondering.
Woorden vervlechten zich
tot een warme deken,
ademen ruimte.
Momenten van bezinning,
verdieping en gevoelens
van verbondenheid.
Opmaat naar bezieling;
waar gaat de droom,
waar de werkelijkheid?

Activiteiten in maart
05-03
06-03
07-03
07-03
08-03
12-03
12-03
13-03
13-03
14-03
15-03

14.15
10.00
09.30
14.00
10.00
09.30
14.15
10.00
14.00
10.00
16.00

18-03
19-03
20-03
26-03

16.30
14.15
10.00
14.15

Repetitie kerkkoor Mennozaal
Liturgie cie.
Kerkenr.kamer
Kerkenraad
Kerkenr.kamer
Ontmoetingskring Kerkenr.kamer
Financiële cie.
Kerkenr.kamer
Onderhoud cie.
Kerkenr.kamer
Repetitie kerkkoor Mennozaal
Bijeenkomst WCP Mennozaal
Kring Bergen/Schoorl
Waardse leeskring
Film middag, aanluitend
Sobere Maaltijd
Mennozaal
Opgave bij Kerkelijk Bureau

Pretkadetten
Mennozaal
Repetitie kerkkoor Mennozaal
Kring Heiloo
Repetitie kerkkoor Mennozaal

Informatie bijeenkomsten kringen, zie hieronder de contactpersonen:
Kring Bergen-Schoorl
info en opgave: Klaartje van Leersum, tel. 072 5812361, hartleers@planet.nl
Kring Heiloo
informatie en opgave: Irene van de Pavert, 072 5333287
Mennonights
info en opgave: fam. In ’t Veld, 072 5401362
Waardse Leeskring
Contactpersoon: Hilda Wouwenaar, 072 5126036, wouwenaar1@live.nl
Aanleverdatum kopij volgende Op Weg: 12 maart 2018.

Veertigdagenmail 2018
Pasen valt vroeg dit jaar, op 1 april. Daarom heeft
de redactie van Op Weg er voor gekozen om van
het maart nummer een Paas-nummer te maken.
Toch komt zelfs dit nummer te laat voor het begin
van de veertigdagentijd, die op 14 februari,
Aswoensdag begonnen is. De veertigdagentijd is in
de kerk een tijd van inkeer en bezinning. Steeds
meer mensen zoeken ook thuis naar een manier om
bewust met deze periode om te gaan. De één doet
dit door letterlijk te vasten en bepaald eten en drinken, als vlees, koffie, wijn of snoep, te laten staan.
De ander zoekt het vasten meer in alternatieve vormen als minder televisie kijken of minder met de
computer en de telefoon bezig zijn. Sommige mensen doen juist dingen wél in deze tijd, als extra aandacht besteden aan mensen die wel wat aandacht
kunnen gebruiken, of geld geven aan een goed doel.
Ook het lezen van (Bijbel)teksten kan helpen om de
veertigdagentijd bewust te beleven. Met een nieuw
mailproject wil ik u de mogelijkheid geven om dit
samen met anderen te doen. De informatie over dit
mailproject is, geheel in stijl, al via de mail verspreid
Ik stuur u de gemiste mails graag alsnog toe.
Deze keer heb ik gekozen voor de Psalmen die
horen bij de zondagen in de veertigdagentijd. Als
doopsgezinden hebben wij niet zo’n traditie van
Psalmlezen, maar de Psalmen belichten met hun
poëtisch taal alle aspecten van het leven. Alle
emoties als angst en wanhoop, maar ook vreugde
en geluk, je van God en iedereen verlaten voelen,
maar ook weten dat er altijd Iemand is die met je
mee gaat, hoogte en diepte punten in het leven, ze
komen allemaal aan bod in de Psalmen. Ik hoop
dat ze ons in deze veertigdagentijd zullen inspireren en bemoedigen.
Het werkt weer net als in de vorige mailprojecten,
waarbij zowel mensen meededen van binnen als
van buiten de gemeente, van dichtbij als zelfs
vanaf de andere kant van de wereld. Iedereen die
mee wil doen kan zich bij mij aanmelden via
louise.pondman.de.wilde@gmail.com (let op: ik
heb een nieuw e-mailadres). Nadat u zich bij mij
heeft aangemeld ontvangt de eventueel gemiste
mails vanaf Aswoensdag (14 februari) en daarna
in elk weekend tot aan Pasen en op Witte Donderdag en Goede Vrijdag (29 en 30 Maart) een mail.
Ook deze keer kunt u weer reageren op de teksten
en ervaringen met anderen delen door de mail aan
mij te beantwoorden. Ik zorg er dan voor dat alle
reacties met de volgende mail naar alle deelnemers
worden gestuurd.
In wens u een inspirerende veertigdagentijd toe.
Louise Pondman
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Afscheid van Thea Baars en Ton
van Steen en de nieuwe dirigent
voor het Doopsgezind Kerkkoor
In de kerkdienst van 11 februari, waarin we
samen met het Mariakoor uit de Mare hebben gezongen, heeft Thea Baars voor het laatst de leiding
over ons koor gehad. Ook heeft Ton van Steen in
deze dienst voor het laatst gezorgd voor de piano
ondersteuning. In een buitengewone repetitie op
maandag 12 februari hebben we als koor afscheid
genomen van zowel Thea als Ton. Ook hebben we
van de gelegenheid gebruik gemaakt een drietal
leden te bedanken voor hun inzet voor het koor.
Ondanks het verlies van deze leden gaat het koor
verder op weg naar de viering van het eeuwfeest in
oktober 2019. We hebben Justina Oosters bereid
gevonden de leiding over het koor over te nemen.
Justina is dirigent van zowel het Mennokoor
Holland als het kerkkoor van de Doopsgezinde
Gemeente Beverwijk geweest. Vanaf maandag 5
maart 2018 zullen we de repetities hervatten op de
maandagmiddagen van 14.15 tot 15.45 uur.
Aansluitend aan de repetities wordt er gezorgd
voor koffie en thee met een versnapering. Ons
eerste optreden onder de leiding van Justina staat
gepland voor zondag 8 april 2018. Nieuwe
stemmen zijn nog altijd van harte welkom.
Jan Bart (voorzitter)
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Einde en/of Nieuw Begin
Aan alle doopsgezinde zusters en belangstellende
vrouwen in Noord-Holland
Op 1 juli 2017 viel na 65 jaar het doek voor de
Landelijke Federatie van Doopsgezinde ZusterHoudt nu alles op? Zijn er binnenkort ook geen
zusterkringen meer?
Enkele zusters uit Noord-Holland organiseren een
ontmoetingsdag op 10 april in Dopersduin, Oorsprongweg 3 in Schoorl voor alle zusters (dus niet
alleen voor leden van zusterkringen) en vrouwen
die zich thuis voelen bij ons.
Het thema is: ‘Een ander verhaal? Vrouwen lezen
de bijbel’. De inleiding over het thema wordt
verzorgd door ds. Hanneke v.d. Sluis-v.d. Korst; zij
leidt ook de nabespreking.
In 1895 verschijnt in de VS het 1e deel van de
Woman’s Bible, van de hand van de voorvechtster
voor afschaffing van de slavernij en voor vrouwenemancipatie Elizabeth Cady Stanton. Zij wil met
haar bijbelvertaling duidelijk maken dat de bijbel
door vrouwen ánders gelezen kan worden, zonder
vrouwonvriendelijke verhalen en teksten. Had zij
gelijk? En: wat is er sindsdien gebeurd, met name
in Nederland? Hoe staan we er nu voor?
Aankomst tussen 10.00 tot 10.30 uur; einde om
ca. 15.00 uur. Prijs, inclusief lunch is € 15,-- p.p.
te betalen bij aankomst. Opgave uiterlijk 20 maart
2018 bij jullie contactvrouw.

Jeanne Kleijn-Seijffer

Werken aan een nieuw beeld

De vloer op!

Het is al weer een tijd geleden, ds Harmen Ament was predikant in Alkmaar. De
gemeente kon toen nog bogen op een jongerengroepje dat op vrijdagavond bijeen kwam,
spelletjes deed, kookte en discussieerde. In de zondagse kerkdienst zag je ze zelden: tien
uur, veel te vroeg. En natuurlijk knapten ze af op de ouderwetse liturgie. Ze waren toe
aan een nieuw beeld en ze zouden wel eens iets anders bedenken. De stoelen werden in
een kring geplaatst en de Bijbel kwam op een lage tafel in het midden te liggen. En
vervolgens? Het oude lied en de gebruikelijke teksten; want verandering kost inzicht en
veel tijd; daaraan ontbrak het de jongelui. Het probleem blijft actueel: hoe kleed je God’s
woord op de juiste manier een beetje eigentijds aan? Want je weet dat er vraag naar is.
Misschien moeten we naar buiten treden, de vloer op!
We zijn duidelijk toe aan een kerk - nieuwe - stijl,
een ander beeld, maar hoe ontwerp je dat?
Doopsgezinden gaan in het voetspoor van Menno
Simons met zijn stellige overtuiging (Fundamentstekst) dat ‘... er geen ander Woord dan dat van
Jezus Christus is...’ en staan daarmee in een eeuwenoude traditie. Daar scoor je helaas niet mee.
Met meer braafheid trouwens evenmin. Doopsgezinden zijn doorgaans praktijkgericht; ze willen
meedraaien in de wereld, die wereld omarmen en
zorg verlenen maar wel op hun eigen nuchtere
manier. Het begrip ‘zieltjes winnen’ is niet hun
eerste zorg; en omdat ze hun kinderen ‘...vrij laten
in het Christelijk geloven..’ hebben deze niet
vanzelfsprekend binding met het dierbare erfgoed
van de ouders. Toch noemen ze zich nog wel
afkomstig uit een Dopers nest en benoemen ze
religie als een stukje identiteit. De oudere garde
ook: ‘Kerks? Ik niet. Maar ik ben wel Doopsgezind, hoor’. Doopsgezinden zijn Christenen waar
je geen last van hebt. Ze werden niet voor niets
‘stillen in den lande’ genoemd. ‘Neiging tot
bekeren’ hebben ze niet: ongevaarlijk volk.
Soms staat iemand op en verbreekt het zwijgen, hij
ziet de oude verbeelding van zijn kerkgenootschap
vervagen en afbrokkelen en geen man die repareren kan! Zo’n figuur zegt, zoals broeder Menno
dat ooit deed, dat hij de woorden van het evangelie van Jezus een nieuwe ‘look’ wil geven, uit wil
leggen waar Dopers voor staan en desnoods
opnieuw kiest voor de (Kruis-) weg. Hij zegt te
snakken naar lucht, naar een andere koers. En hij
praat, mailt, belt met mensen van verschillende
generaties. Het erfgoed moet blijven, stelt hij, de

geschiedenis ervan herleven zoals onlangs
gebeurde toen zijn kerk 400 jaar oud werd en het
in de Vermaning aan de Koningsweg twee dagen
feest was. Sprekers daar, gekleed volgens de mode
uit dat bepaald niet grijze verleden - mooie en
kleurige kostuums! - uitten zich in de taal van toen
en in die van onze tijd maar de boodschap kwam
verbluffend helder over. Want we werden bezield
door iets dat je niet kon zien maar wel degelijk
voelen: geestdrift. De moed om ongeacht de
ellende van de wereld - die je niet kunt uitvlakken
- door te gaan. Die moed kun je oefenen, samen,
bijvoorbeeld in een kerk maar evengoed in een
schouwburgzaal of een huiskamer. De boodschap
is: vergeet even de factor tijd. Plaats jezelf in de
ruimte zodat je beter toen en nu kunt observeren.
Het verleden bevat veel waarmee we blij mogen
zijn, waar we iets mee kunnen. Koester het, breng
het naar buiten, want het heden heeft het verleden
nodig zoals de aarde de hemel. Niet om er de zoveelste trend van te maken maar om iets nieuw tot
stand te brengen. De wereld wil wel. Ook jonge
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mensen met een vooruitziende blik:
“Als alles bijna helemaal tot stilstand is gekomen,
op het punt staat uit elkaar te vallen, dan komt de
hoop in beweging, op zoek naar ademruimte.”
Het citaat is van Chris Keulemans en staat in een
flyer van Stichting Karavaan die op 26 januari j.l.
in onze kerk het Project Geestdrift introduceerde
en hielp verduidelijken. Samen in onze regio buitengewone beelden ontwerpen waarin plaats is
voor nieuwe ontmoetingen in een verwarrende
maatschappij. Naar buiten mensen, is als ik dat
goed versta de leus: met toneel en muziek en veel
humor. Wees lief voor het vermoeden diep binnen
in ons, dan voelen we ons niet langer bedreigd
door vreemde beelden en gebruiken. De wereld
kan niet zonder verbeelding. In oude tijden was
het gebruikelijk om goden en beroemde tijdgenoten op een sokkel te plaatsen. Nederland heeft dat
met o.a. zijn zeehelden gedaan. J.P. Coen was ooit
razend populair, mijn Haarlemse lagere school
droeg zijn naam met trots. Tegenwoordig is hij
persona non grata, een slavenvervoerder waar
nieuwe, soms van slaven afstammende Nederlan-

ders tegen protesteren. Weg met Coen en consorten, wordt geroepen, ook door witte vaderlanders
die zich zeggen te schamen. Ten onrechte, lijkt mij.
Destijds leek alles wat afweek van wit of westers,
vreemd en niet het overdenken waard. Anno-nu
hebben we bijgeleerd; leven we in een multiculturele samenleving en beseffen we hoe moeilijk
vooral de eerste generatie bijwoners het heeft.
Maar dat probleem los je niet op met een beeldenstorm. Wel met respect. Onze jongste kleindochter
- zwarte oma heeft haar wortels in Afrika reageerde in haar spreekbeurt aldus: “Vroeger
konden ze je zo maar verkopen, op de markt, als
een ding. Nu niet meer; iedereen heeft gelukkig
dezelfde waarde.”
En je kunt van mensen houden, van al die lieve,
goede, spannende beelden om je heen, van alles
wat je met elkaar delen mocht en mag. Laten wij
elkaar verhalen vertellen, bij alle gelegenheden
waar mensen in veelkleurigheid bijeen zijn. In de
concertzaal, het buurthuis, in tv-programma’s. of
thuis op de bank. Voeg jouw verhaal toe: toon dat
andere beeld. Ga de vloer op!

Uit: Eén met alle leven van Eckhart Tolle
Om een einde te maken aan het lijden waar mensen
al duizenden jaren door geplaagd worden, moet je
bij jezelf beginnen en op elk moment de verantwoordelijkheid voor je innerlijke toestand aanvaarden. Dat betekent NU. Vraag jezelf: is er op dit
moment negativiteit in me? Dan moet je alert
worden. Pas op voor de lagere vormen van
ongelukkig zijn, zoals ontevredenheid, nervositeit,
‘balen’ enzovoort. Pas op voor gedachten die dit
ongelukkig zijn lijken te rechtvaardigen of
verklaren maar het in werkelijkheid veroorzaken.
Als je op een bepaald moment bewust wordt van
een negatieve toestand in jezelf, betekent dat niet
dat je gefaald hebt. Het betekent dat je geslaagd
bent. Zolang dat bewustzijn er niet is, identificeer
je je met innerlijke toestanden en een dergelijke
identificatie komt van het ego.
Met het bewust zijn komt het opgeven van de
identificatie met gedachten, emoties en reacties.
Dat moet je niet verwarren met ontkenning. De
gedachten, emoties en reacties worden als zodanig
herkend en op het moment dat je ze herkent
verdwijnt de identificatie ermee vanzelf.
Je zelfgevoel, je besef van wie je bent, ondergaat
dan een verandering: daarvoor was je je gedachten, emoties en reacties, nu ben je het bewustzijn,
de bewuste Tegenwoordigheid die getuige is van al
die toestanden.

Lutherreis 2018: 30 april t/m 4 mei
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In 2017 hebben de kerken 500 jaar reformatie
gevierd. Op 31 oktober 1517 had Martin Luther
met zijn 95 stellingen een ontwikkeling in gang
gezet die uiteindelijk tot grote veranderingen in
het kerkelijke, politieke en maatschappelijke
landschap van Europa hebben geleid.
Reden genoeg om op bezoek te gaan in plaatsen
waar Martin Luther geleefd en gewerkt heeft. De
EBG Noord-Holland organiseert in de meivakantie 2018 een reis naar Eisenach, Erfurt en Wittenberg. De kosten zijn € 400,00 per persoon
inclusief overnachting (op basis van twee-persoonskamer), vervoer van en naar AmsterdamSloterdijk, entree in de musea en de meeste
maaltijden. Voor een één-persoonskamer betaalt u
€ 50,- extra. Voor zusters en broeders, die moeite
hebben om de reiskosten op te brengen, is er een
korting mogelijk.
Wij verblijven twee nachten in een hotel in
Eisenach (Landhotel - und Golfhotel Alte Fliegerschule Eisenach | www.landhotel-eisenach.de) en
twee nachten in een hotel in Wittenberg (Acron
Hotel Wittenberg | www.wittenberg-acron.de). De
reisleiding is in handen van ds. Stefan Bernhard.
Voor opgave en informatie mailt u met br. Stefan
Bernhard (bernhard@ebg.nl).
Aanmelding (met aanbetaling van € 100,00) graag
tot uiterlijk 28 februari 2018.

Op woensdag 31 januari heb ik in Dopersduin meegewerkt
aan het maken van deze schooltasjes.
Wie ook thuis aan de slag wil, kan bij mij informatie krijgen
over stofgebruik en afmetingen. Het lijkt me een goed idee,
de opbrengst van de kaartverkoop (€ 80) over te maken naar
dit project!
Joke Bakker

Donaties gevraagd
om schooltassen te vullen met schoolartikelen
voor kinderen in vluchtelingenkampen in het
Midden Oosten
Voor €5 kan een tas gevuld worden. Wie doet mee?
Uw bijdrage kan gestort worden op rekeningnummer nl27 trio 0786880333 t.n.v. Doopsgezind
WereldWerk, o.v.v. vulling tasjes MERK 2018
Thuis, in doopsgezinde gemeentes en op 2 landelijke dagen wordt hard gewerkt aan tasjes en comforters (lappendekens) voor mensen in vluchtelingenkampen in het Midden-Oosten. Ze worden
daar door MCC (Mennonite Central Committee =
Doopsgezinde Amerikaanse en Canadese hulpwerk
organisatie) en haar partners verspreid in vluchtelingenkampen. Feit is dat iets speciaal voor hen gemaakt is, geeft ‘comfort’. Ook worden in
doopsgezind Nederland en Europa schooltasjes gemaakt. Deze tassen worden gevuld met schoolspullen, zoals schriften, pen en potloden, uitgereikt aan
de kinderen die in de kampen naar school gaan. De
tasjes hebben een standaardmaat en -patroon. Maar
door de verschillende stofkeuze zien ze er allemaal
anders uit, over het algemeen heel vrolijk.
Nu is het de bedoeling dat tijdens de MERK

(Doopsgezinde Europese Conferentie in mei in
Frankrijk) weer een container gevuld wordt met
hulpgoederen. MCC zorgt dan voor de verdere afhandeling (verzegeling, vervoer, douane…). Gestreefd wordt om 8.000 tasjes in de container te
hebben. Aan Nederland, Duitsland, Frankrijk en
Zwitserland is gevraagd om ieder 2.000 tasjes in
te leveren. Er is dus werk aan de winkel! In het
hele land, in gemeentes en thuis wordt nu geknipt
en genaaid. Stoffen worden meestal gebruikt die
nog in de kast liggen, bijvoorbeeld oude, maar niet
versleten gordijnen, tafelkleden, dekbedovertrekken… Ook het verzamelen van de materialen is
een creatief proces! Alleen de vullingen van de
comforters worden gekocht.
Maar, dit is nog niet alles. De tasjes moeten ook
van inhoud worden voorzien. De mensen in
Frankrijk zullen zorgen voor een centrale inkoop
van de materialen, handiger en misschien goedkoper. Nederland heeft toegezegd voor de financiën
te zorgen voor de 2.000 tasjes die vanuit hier geleverd worden, € 5,-- per tasje. Doopsgezind WereldWerk staat garant voor dit bedrag van 2000 x
€ 5,-- = €10.000,--. Maar het mag niet ten koste
gaan van andere projecten. Nederland zamelt geld
in voor de vulling van die tasjes. Bijdragen graagnaar Doopsgezind WereldWerk, o.v.v. vulling
tasjes merk 2018, nl27 trio 0786880333
Meer informatie bij secretariaat@dgwereldwerk.nl
Marjan Huisman
(marjangrooters@live.nl)
Jeannette Stenvers
(j.stenvers@ziggo.nl)
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Blijf Het Verhaal vertellen
Freek de Jonge dichtte een kerstboodschap,
speciaal voor Trouw
We trekken Het Verhaal
als ooit de Vlaamse primitieven
niet langer vol verlangen naar ons toe
We kunnen het redelijkerwijs niet meer geloven
Laten de oren hangen naar het consumptieve
Zijn de strekking moe
Daar komt het machteloos besef bij
na elk appèl op het geweten
je doet het toch niet goed
Wijs laten we ons door niemand maken
Woorden die ons moeten raken zijn versleten
en zo zakt de moed
We hebben geen behoefte meer aan vragen
waar we geen antwoorden op weten
en nog het minst van alles
zitten we te wachten op een preek
Maar wat blijft er over van de wereld
zonder geloof in goed en beter
Wat moet er worden van ons leven
als de geest ontbreekt?
Blijf Het Verhaal vertellen
De wereld kan niet zonder
en ieder pasgeboren kind
is behalve een mysterie
bewijs van het wonder
dat het leven steeds opnieuw begint

Johannes-Passion Johann Sebastian Bach
Op Goede Vrijdag 7 april 1724 weerklonk in de
Thomaskirche in Leipzig Johann Sebastian Bach’s
eerste passie, de Johannes-Passion. In vergelijking
met de Matthäus-passion wordt de JohannesPassion door de meeste mensen zowel korter als
intenser ervaren. De spanning en diepgang die
vanaf de eerste maten worden neergezet zijn
kenmerkend voor het hele werk.
Collegium Vocale Camerata o.l.v. Gerard Leegwater voert sinds jaar en dag vier keer per jaar een
Bach-cantate uit in de Witte Kerk te Heiloo. Het
koor, dat voor deze gelegenheid is uitgebreid met
projectzangers, beschikt over zeer goede en ervaren
zangers. Koor en solisten worden begeleid door een
orkest bestaande uit professionele musici.
Zondag 25 maart in de Witte Kerk te Heiloo om
15.00 uur. (kerk open: 14.30 uur) Entree € 22,00
Verdere informatie: www.collegiumvocale.nl
en reserveringen: JohPas2018@hotmail.com
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Terug naar humaniteit
De Remonstrantse Gemeente Alkmaar nodigt u uit
voor drie lezingen op zaterdagmorgen.
Het thema ‘Terug naar humaniteit’ klinkt als een
oproep. Het is alsof we iets verloren hebben dat
we terug willen winnen. De woorden kunnen zelfs
de klank krijgen van een strijdkreet. Is het dan zo
erg gesteld in de westerse landen? Wie bijvoorbeeld naar het lot van vluchtelingen ziet, moet wel
tot de conclusie komen dat er iets mis is. Europa –
bakermat van het vrijheidsdenken – lijkt in een
machteloze spagaat te verkeren tussen een geweten
dat oproept tot hulp aan vluchtelingen en de afweer daartegen om problemen buiten de deur te
houden. Een dergelijke tegenstrijdigheid vraagt om
doordenking en heroriëntatie. Reflectie alleen zou
te weinig zijn. Vandaar de titel ‘Terug naar humaniteit’. Een lezingencyclus kan geen oplossing
brengen. De focus op urgentie kan wel mensen in
beweging brengen. Rondom dit thema is de voorjaarsserie 2018 samengesteld.
Zaterdag 17 februari 2018
Kwaliteit van leven, het humanisme van Buber
door Theo Witvliet
In Kwaliteit van leven – het humanisme van Buber,
inmiddels 2e druk, laat Prof.dr. Theo Witvliet zien
dat Buber’s humanisme ook in de gepolariseerde
wereld van vandaag van grote betekenis kan zijn:
werkelijke ontmoeting, echt gesprek, vertrouwen
ondanks alles.
Zaterdag 3 maart 2018
Vrijheid en menselijkheid bij Spinoza
door Maarten van Buuren
Werpt het denken van Spinoza licht op het thema
van de humaniteit? In zijn boek over Spinoza
tekent Maarten van Buuren vijf wegen die naar de
vrijheid leiden. Prof. dr. Maarten van Buuren is
emeritus hoogleraar Franse letterkunde aan de
universiteit van Utrecht. Hij schreef onder meer:
‘Spinoza. Vijf wegen naar de vrijheid’.
Zaterdag 17 maart 2018
Hersenwetenschap en de menselijke geest
door Marjan Slob
Hoe kan een mens zichzelf en zijn wonderlijke
plek in de natuur begrijpen? Op dit moment zijn
vooral de antwoorden die komen uit de hersenwetenschap populair. In haar lezing laat Marjan Slob
zien wat er mooi en opwindend is aan de hersenwetenschap. Marjan Slob is schrijver en filosoof.
Tijd: 10.30-12.30 uur, daarna gezamenlijk lunch
Plaats: Remonstrantse Kerk, Fnidsen 33-37,
1811 ND Alkmaar
Kosten: € 8,- (incl. koffie/thee en lunch)
Opgave: voorjaarsserie@gmail.com of 072-5612443

In memoriam zr. Rie Haasbroek-Brouwer
Op 27 januari overleed op 100 jarige leeftijd onze
oudste zuster, zr. Rie (Catharina) Haasbroek-Brouwer. Rie werd op 4 september 1917 in Heiloo geboren. Over haar jeugd heeft ze ook aan haar
kinderen niet veel verteld. In de mobilisatietijd
voor de Tweede Wereldoorlog woonde ze met
haar ouders in Schoorlbrug, waar haar vader toen
brugwachter was. In die tijd leerde ze ook haar latere man Dirk Haasbroek kennen, met wie ze in
1941 in het huwelijk trad. Ze verhuisde toen naar
het Fnidsen in Alkmaar waar Dirk een loodgietersen sanitairbedrijf had. Daar werden ook hun beide
zonen Dirk en Bob geboren.
Op 17 maart 1940 werd Rie door ds. Kuijper op
haar belijdenis gedoopt. Naast het bedrijf van
haar man en de zorg voor het gezin bleef er maar
weinig tijd over. Daardoor was het naar de kerk
gaan een beetje in het slob geraakt vertelde ze mij.
Wel stuurde ze haar beide zonen naar catechisatie
bij ds. Van der Sluis. In haar spaarzame vrije tijd
ging ze graag naar kaartavondjes (bridge en klaverjassen) of samen met haar man naar de feestavondjes van de brandweer. Na het overlijden van
Dirk verkocht ze de zaak en verhuisde ze naar een
flat in Muiderwaard. Ze deed in die tijd veel vrijwilligerswerk. Ook ging ze graag op reis.
Aan het einde van haar leven ging ze steeds slechter zien, waardoor ze uiteindelijk genoodzaakt
was om naar de Westerhout te verhuizen. Ze vond
het daar eerst maar niks, want ze had er niets om
handen. Rie was een vrouw die altijd aan het werk
was. Ook in de Westerhout had ze soms geen tijd
voor bezoek omdat ze net ergens mee bezig was.
Het werk bleef tot het einde van haar leven voorgaan. Ik herinner mij zr. Haasbroek als een vriendelijke oude dame, die vaak pretlichtjes in haar
ogen had. Op 2 februari brachten wij Rie Haasbroek naar haar laatste rustplaats op de Algemene
Begraafplaats aan de Westerweg in Alkmaar.
Moge de nagedachtenis aan haar naam haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen tot
zegen zijn.
Louise Pondman

Zoals ieder jaar wordt er op Hemelvaartsdag weer
een Vermaningspad georganiseerd.
Dit jaar zijn wij op donderdag 10 mei te gast in de
Doopsgezinde gemeenten Harlingen, Makkum en
de Lytse Streek met als standplaats Witmarsum.
Het thema is: ‘Brede en smalle wegen’
Er wordt een mooie fietsroute en een autoroute
uitgestippeld door dit prachtige stukje Friesland.
Het contourenkerkje en monument in Witmarsum
en het schuilkerkje in Pingjum zullen ook te bezichtigen zijn.
De dag start om 10.00; u kunt zelf kiezen in welke
van de drie gemeenten u wilt starten.
Om 16.00 wordt een afsluitende vesper gehouden.
De kosten voor deze dag bedragen € 5,--, incl.
koffie, thee, een programmaboekje en aandenken.
In april volgt nadere informatie.
Werkgroep Vermaningspad 2018

Collecten in maart

Bloemen en Collecten

4 maart: Speciale collecte voor Tent of Nations (1
collecte!)
11 maart/18 maart: Doopsgezind WereldWerk

Datum Naam

Bankrekening NL27TRIO0786880333 t.n.v. St. Doopsgezind Wereldwerk
te Deventer.

25maart/1 april Pasen: Collecte ten bate van de
ISBA Interkerkelijke sociaal beraad Alkmaar e.o.
Doel van deze stichting is, bevorderen dat recht wordt gedaan aan mensen
die door omstandigheden in de knel zijn gekomen
Bankrekening: 651258502 t.n.v. I.S.B.A. te Alkmaar

Met ingang van dit jaar heeft de ARK de paaspakkettenactie van het ISBA overgenomen. Op 4, 11
en 18 maart kunt u weer levensmiddelen meenemen naar de Doopsgezinde kerk. Er staan dozen
klaar. Voor het vullen van de pakketten zijn we op
zoek naar levensmiddelen en attenties voor kinderen en volwassenen. Het gaat daarbij om houdbare levensmiddelen. Geschikt zijn bijvoorbeeld
kaas (in plastic geseald) vlees in blik, allerlei soorten pasta’s en pastasauzen, rijst, koffie, koffiemelk,
thee, suiker, broodbeleg, knabbeltjes, kruiden in
potjes, muesli, enzovoort. Ook allerlei toiletartikelen zijn van harte welkom.
Namens de ARK,Wim van Houten (06-18261595)
en Ria de Rijke (06-49896107)
e-mail: info@alkmaarseraadvankerken.nl

Vermaningspad 2018

7-01
14-01
21-01
28-01
4-02
11-02
18-02

Eigen gem. Extra coll.

Br. F. Schuurmans
59,35
Zr. A.J. Eyssen-Wulp 45,75
Fam. Bleeker
38,15
Zr. H. Koornneef
57,15
Fam. J. Hack
43,75
Fam. D. de Hartog 64,25
Zr. D. Smit
33,65

48,65
0,00
32,20
62,85
20,25
119,75
27,75
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Berichten uit de kerkenraad
Er ontstond in de vergadering een discussie over
het geven van aandacht aan leden en vrienden die
stoppen met werkzaamheden. We stellen vast dat
er eigenlijk geen echt beleid is. Om te voorkomen
dat men ‘stilletjes verdwijnt’, niet iedereen heeft
een ‘zichtbare’ taak in de gemeente, zal de kerkenraad daar heel alert op zijn.
De komende tijd vinden weer diverse werkzaamheden aan onze gebouwen plaats o.a. schilderwerk, renovatie van het dak van pand Koningweg
14, reparatie en onderhoud van de vloer in de
Mennozaal en het repareren van de schade, die is
ontstaan aan het Glas in Lood raam nabij de
bediening van de geluidsinstallatie. Hoe deze
schade is ontstaan, is niet duidelijk. Gelukkig zijn
we goed verzekerd.
De herdenking van van zr. Haasbroek vindt plaats
in de dienst van 4 maart. Op deze zondag komt
ook zr. Yvonne Ulrich-van de Vijver in de dienst
vertellen over Tent of Nations: een educatieve
boerderij met het vredesproject van de Palestijnschristelijke familie Nassar in Bethlehem. Ondanks
moeilijke omstandigheden en dreiging zet deze
familie zich in voor vrede onder het motto ‘Wij
weigeren vijanden te zijn’.
Als er activiteiten in de Mennozaal plaatsvinden,
zijn we telefonisch niet bereikbaar. Ook al zou de
telefoon uit de kerkenraadskamer meegenomen
worden, dan nog is het bereik van de telefoon niet
toereikend. Als er een activiteit in de Mennozaal
plaatsvindt (filmmiddagen, of andere gemeentebijeenkomsten) is het handig als er een 06 nummer
bekend is voor afzeggingen en dergelijke.
Het veertigdagen mailproject is gestart en de mail
gaat naar 27 mailadressen! Veel lezers wonen in
Noord-Holland maar er zijn óók deelnemers uit
Noord-Brabant en Groningen.
15 april houden we weer onze algemene ledenvergadering!! Halverwege maart kunt u de stukken
verwachten. U krijgt de agenda en de jaarrekening
per post, de notulen en jaarverslagen per mail.
Heeft u geen mail en wilt u toch de stukken lezen,
laat het ons weten!
De reglementscommissie is diverse keren bij elkaar
geweest maar ziet geen kans om 15 april met een
concept reglementswijziging in de ledenvergadering te komen. Een extra ledenvergadering over
het reglement is nu vastgesteld op 23 september!
11 november is er weer een ledenvergadering en
dan komt de definitieve versie ter sprake.
Volgend jaar 2019 wordt Henny van der Kraats
onze vaste organist en speelt elke twee weken met
uitzondering van zijn vakantie. Hij is ook beschik16

baar voor hoogtijdagen en eventuele andere orgel
gerelateerde zaken. De andere zondagen worden
om en om door br. Klaas Sabel en Marion Kroon
gedaan. Een van het hart voor br. Klaas Sabel.
De liturgiecommissie heeft afscheid genomen van
zr. Jopie Siebeling en haar hartelijk bedankt voor
al haar tijd en inzet gedurende meer dan 10 jaar!
Gelukkig is zr. Edith de Vries-Goezinne bereid
haar plaats in te nemen.
Anneke Struijf, notulist

4 maart: bijzondere dienst over

‘Tent of Nations’
Zondag 4 maart verwelkomen wij zr. Yvonne
Ulrich-van de Vijver in onze dienst. Zij zal ons het
een en ander komen vertellen over Tent of Nations,
een vredesproject op de educatieve boerderij van de
Palestijnse christelijke familie Nassar, dat zij zelf al
enige keren heeft bezocht. Het motto van de familie
Nassar is: “Wij weigeren vijanden te zijn”.
Sinds 2001 organiseert Tent of Nations een zomerkamp voor kinderen uit Bethlehem. Aan deze
zomerkampen doen zowel kinderen met een
christelijke als met een moslim-achtergrond mee. In
de zomerkampen wordt er naast sport, spel en
muziek aandacht besteed aan geweldloos samenleven, duurzaamheid en onderling respect. In een interreligieuze ontmoeting met een ontspannen sfeer
leren de kinderen elkaar beter kennen, leren ze in
zichzelf te geloven en hun eigen talenten te ontwikkelen. De kinderen komen vooral uit de vluchtelingenkampen uit de omgeving van de boerderij.
Aan het einde van het kamp worden ook hun
ouders uitgenodigd. De kinderkampen van Tent of
Nations kunnen alleen georganiseerd worden dankzij de inzet van vrijwilligers en financiële steun vanuit het buitenland. De deelname van één kind aan
een kamp kost € 150,-. Voor elk kind dat geheel
gesponsord wordt door een doopsgezinde gemeente
in Nederland sponsort WereldWerk een tweede
kind. Doopsgezinde Alkmaar gaat voor een bedrag
van €150,- om het voor twee kinderen mogelijk te
maken deel te nemen. De collecte van 4 maart zal in
zijn geheel voor dit bijzondere project zijn. Helpt u
mee? Informatie over Tent of Nations vindt u op:
http://www.tentofnations.nl
Louise Pondman

The Crucifixion in Witte Kerk Heiloo
De Ter Coulstercantorij, onder leiding van Gerard
Leegwater, zal op woensdag 28 maart een uitvoering verzorgen van The Crucifixion van John Stainer. De uitvoering in de Witte Kerk Heiloo vindt
plaats in het kader van de stille week, woensdag
28 maart, aanvang 19:30 uur.
16

In gesprek met

Pia Dijkstra
Tweede Kamer-lid D66

over een waardig levenseinde
op maandag 16 april 2018, aanvang 19.30 uur
in de Doopsgezinde Kerk,
Dorpsstraat 149, Nieuwe Niedorp
• kerk open 19.00u
• iedereen welkom, vrijwillige donatie bij de
uitgang mogelijk als tegemoetkoming in de
exploitatiekosten
• alcoholvrij napraten
Vragen? b.santema@kpnmail.nl 06-384 46 523

Doopsgezinde Gemeenten West-Friesland
Uit: Een Cursus in Wonderen
Als jij het verleden in herinnering brengt wanneer
je naar je ‘broeder’ kijkt, zul je niet in staat zijn de
werkelijkheid die nu is, waar te nemen.
Liefde is één.
Ze kent geen afzonderlijke delen en geen gradaties,
geen soorten of niveaus,
geen verschillen en geen onderscheidingen.
Ze is zichzelf gelijk, volkomen onveranderlijk.
Ze verandert nooit naargelang de persoon of omstandigheid.
Ze is het hart van God en tevens van Zijn Zoon.

Houd je denkgeest volledig open, gezuiverd van
alle voorbije ideeën en verschoond van elk concept
dat jij hebt gemaakt.

Chinees Spreekwoord:
Als er licht is in de ziel, zal er schoonheid zijn in de persoon.
Als er schoonheid is in de persoon,
zal er harmonie zijn in het huis.
Als er harmonie is in het huis, zal er orde zijn in het land.
Als er orde is in het land, zal er vrede zijn op de wereld.

Film ‘Chocolat’
Op 15 maart is de derde gemeenschappelijke DoReLu filmmiddag. Ik zal deze middag de inleiding
verzorgen. De film begin op 16.00 uur en zal worden afgesloten met een eenvoudige maaltijd. Voor
deze maaltijd vragen wij u om zich op te geven via
het bureau (072-512 38 64 of info@doopsgezindalkmaar.nl ), zodat wij weten voor hoeveel mensen
er eten moet worden ingekocht.

15 maart vertonen wij de film Chocolat. Deze
Brits-Amerikaanse film uit 2000, is gebaseerd op
de gelijknamige roman van Joanne Harris uit 1999
en werd geregisseerd door Lasse Hallström. De
film vertelt het verhaal van de jonge moeder
Vianne Rocher (gespeeld door Juliette Binoche) die
met haar dochter Anouk aankomt in het fictieve
Franse dorpje Lansquenet-sous-Tannes. Zij opent
daar, uitgerekend in de vastentijd, een chocolaterie. Het hele dorp spreekt er schande van. Vooral
de burgemeester, die alle regels in het dorp vaststelt en zelfs de preken van de pastoor schrijft,
doet er alles aan om haar tegen te werken. De
vriendelijke Vianne blijkt de magische gave te hebben te weten wat de favoriete chocoladesoort is
van haar klanten. Daarmee weet ze uiteindelijk de
harten van haar dorpsgenoten te veroveren.
Ik hoop u op 15 maart te ontmoeten.
Louise Pondman

Bedankjes
Op mijn verjaardag kwam zr. Annie Knijnenberg
met 2 fleurige potten primula’s, namens de gemeente. Hartelijk dank hiervoor, ze staan mooi op
het balkon.
Marjolijn Bras
Verrast en blij met het bezoek van Joke op zondagmiddag, toen ze de kanselbloemen kwam brengen, bedank ik allen voor deze warme groet.
Anny Eyssen
Tachtig jaar... geworden kwam Marjolijn Bras mij
met een bos bloemen, namens de gemeente,
opvrolijken. Dank!
Kees Knijnenberg
17

Anne Roos Rosa de Carvalho tijdens haar optreden in ‘Ave’

Anne Roos Rosa de Carvalho
Anne (1983) heeft een Nederlandse moeder met de
achternaam Roos en een Portugese vader met de
achternaam Rosa de Carvalho. En zo heeft Anne
de prachtige naam gekregen Anne Roos Rosa de
Carvalho; naar goed Portugees (en ook Spaans)
gebruik krijg je een dubbele achternaam. Ze
studeerde eerst filosofie en cultuuranalyse en trad
daarnaast op als singer-songwriter en als duo met
celliste Mascha van Nieuwkerk (Fuse). Ze werd
zelfs genomineerd voor de Grote Prijs van Nederland. Ze ging muziektheater studeren bij T.I.M.E.,
een specifieke master aan het Conservatorium in
Den Haag, waar ze in 2016 afstudeerde. Ze diende
meteen daarna een plan in bij Karavaan voor het
talentontwikkelingsproject de Winterkaravaan.
Karavaan heeft Anne dus leren kennen bij de
eerste editie waarvoor ze een fascinerend plan
voorlegde. Ilse van Dijk en haar team hadden nog
nooit gehoord van ‘cellular automata’, dat het
uitgangspunt was van een muziektheatrale
voorstelling. Het was het begin van een intensief
en open maakproces waarin zij Anne goed leerden
kennen. Ze delen een oog voor schoonheid op
onverwachte plekken en het opzoeken van creatief
avontuur. Anne maakte daarna in Karavaan
Festival 2017 de voorstelling ‘Avé’. Er werd toen
over haar geschreven: “De Carvalho is een maker
die het ideaal vervult: ze is én oorspronkelijk én ze
stelt hoge eisen aan zichzelf. Daarvan is de toe18

schouwer getuige.” Als een recensent zegt dat je
oorspronkelijk bent, dan belooft dat wat.
Nu maakt Anne de voorstelling ‘Een Vrouw en
Een Engel’, naar een gedicht van Toon Tellegen.
Speciaal in en voor de doperse kerk van Alkmaar.
Een voorstelling waarin een combinatie wordt
gemaakt tussen Project Geestdrift en Karavaan
Festival. En dat kan zomaar, omdat Karavaan dit
jaar het thema ‘Open Mind’ heeft en met Anne een
langere lijn maakt in haar ontwikkeling. Zo komt
het dat er een nieuwe voorstelling wordt gemaakt,
een muziektheatrale ceremonie voor iedereen. Op
8 juni in het kader van Project Geestdrift en tijdens
Karavaan Festival van 1 t/m 10 juni voor de rest
van dat brede publiek dat geïnteresseerd is in
levensvragen.

In ons kerkgebouw de muziektheater uitvoering van Anne:

Een Vrouw en Een Engel
op vrijdag 8 juni 2018 in

en van 1 tot 10 juni tijdens het

Op 26 januari j.l. vond in ons
kerkgebouw de startbijeenkomst plaats van Project Geestdrift,
een project om via muziektheater voorstellingen i.s.m. Karavaan een
nieuw publiek te interesseren voor onze bijzondere, lieve doperse kerkgebouwen in NoordHolland Noord. Getuige het impressie-filmpje, dat van de bijeenkomst is gemaakt, hebben
de aanwezigen een boeiende, mooie avond beleefd. Het filmpje is te zien op de website van
het Project Geestdrift: www.projectgeestdrift.nl. De (uitverkochte) voorstelling ‘De Weg’
door multitalent Ekaterina Levental (onlangs ook bij Podium Witteman) in Hoorn heeft op
23 februari plaats gehad. Op 23 maart kunt u deze actrice, zangeres en harpiste zien optreden in de vermaning van Twisk met haar productie ‘De Grens’. Kaartjes kunnen via de
website worden besteld. Hieronder een foto-impressie van de startbijeenkomst in Alkmaar.

Fotografie:
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Voor een moment van stilte in maart
do
vr
za

presenteren:

THEATRALE REURING OP ONGEWONE PLEKKEN

DE GRENS

23 MAART

VR

Doopsgezinde kerk
Dorpsweg K149

foto: © Eric Brinkhorst

TWISK

Welkom in Niemandsland, waar niemand zeker is

EKATERINA LEVENTAL

Een jonge vrouw, die vecht voor haar bestaan, dwars door
grenzen, voorbij het oordeel. Ekaterina Levental vertelt,
speelt, zingt en begeleidt zichzelf op de harp.
De Grens is een waargebeurd verhaal, opgetekend aan de rand
van Nederland, met humor en prach ge muziek.
Het vervolg op haar succesvolle voorstelling De Weg

Aanvang: 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur

foto: © bowie verschuuren - 2017

K

INFO & TICKETS: WWW.PROJECTGEESTDRIFT.NL

OpWeg

kwartaaluitgave

1 maart 2 Petrus 3:10-18 Uitzien naar gerechtigheid
2 maart Spreuken 22:1-16 Goede naam en faam
3 maart Jozua 1:1-9
Opvolgen

zo
ma
di
wo
do
vr
za

4 maart
5 maart
6 maart
7 maart
8 maart
9 maart
10 maart

Jozua 1:10-18
Jozua 2:1-14
Jozua 2:15-24
Jozua 3:1-17
Jozua 4:1-14
Jozua 4:15–5:1
Jozua 5:2-12

Mobilisatietijd
Op de wallen van Jericho
De rode draad
Stilstaand water
Een steen bijdragen
Vertel het aan de kinderen
Inhaalslag

zo
ma
di
wo
do
vr
za

11 maart
12 maart
13 maart
14 maart
15 maart
16 maart
17 maart

Psalm 6
Jozua 5:13-6:14
Jozua 6:15-27
Jozua 7:1-15
Jozua 7:16-26
Jozua 8:1-13a
Jozua 8:13b-29

Gebed om genade
Omlopen
De muur valt
Wat ging er fout?
Straf op de zonde
List
Overwinning

zo
ma
di
wo
do
vr
za

18 maart
19 maart
20 maart
21 maart
22 maart
23 maart
24 maart

Jozua 8:30-35
Jozua 9:1-15
Jozua 9:16-27
Jozua 10:1-15
Jozua 10:16-28
Jozua 10:29-43
Jozua 11:1-15

Voorleesdag
Misleid
De eed blijft geldig
De zon blijft schijnen
Verslagen koningen
Veldslagen
In opdracht van God

Palmzondag
zo 25 maart Marcus 11:1-11 Hooggespannen verwachting
ma 26 maart Marcus 11:12-25(26) De kracht van het gebed
di 27 maart Psalm 7
Tegenstellingen
wo 28 maart Marcus 14:1-11 Weet je wel wat dat kost!
Witte Donderdag
do 29 maart Marcus 14:12-5 Maaltijd en meer
Goede Vrijdag
vr 30 maart Marcus 14:53–15:47 Gods Zoon lijdt
za 31 maart Genesis 1:1–2:4a Dagwerk

www.doopsgezind-alkmaar.nl
Het Bureau van de Doopsgezinde Gemeente Alkmaar,
Koningsweg 12, 1811 lm Alkmaar,
telefoon 072-5 123 864.
info@doopsgezind-alkmaar.nl
Het bureau is geopend op dinsdag, donderdag en vrijdag
van 9.30-12.00 uur voor:
• alle zaken betreffende de gemeente en het gemeenteleven;
• afspraken met een predikant;
• vervoer naar kerkdiensten op zondag
(uiterlijk aanmelden voor vrijdagmorgen);
• melden van ziekte en/of opname in het ziekenhuis;
Postadres:
Koningsweg 14, 1811 lm Alkmaar
Verhuur gebouwen:
P. Bras, tel. 072-7 851 081
p.bras7@upcmail.nl
Bezoek ziekenhuizen:
Louise in ‘t Veld-de Waard, tel. 072-5 401 362,
x.xx7@chello.nl
Ria Bart, tel. 072-5 611 862, jan.en.ria.bart@hetnet.nl
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Predikant:
Ds. Louise Pondman-de Wilde, tel. 072-8 887 948;
louise.pondman@doopsgezind.nl
Kerkenraad:
Voorzitter: J. Bakker, tel. 072-5 335 883;
jokebakker-5@ziggo.nl
Secretaris: H.G. Wouwenaar, tel. 072-51226036;
wouwenaar1@live.nl
Penningmeester: H.M. de Jonge, tel 072-5 612 063;
h.jonge6@upcmail.nl
Vice-voorzitter: H.J. Koornneef, tel. 072-5 818 329;
h_koornneef@hotmail.com
Financiële administratie: C. van Wijngaarden,
tel. 072-5 128 965, wijngaarden10@zonnet.nl
ing: nl46 ingb 0000 3288 95,
abn-amro: nl06 abna 0523 3527 00
Ledenadministratie: Esther in ‘t Veld, tel. 06-41 576 520,
eintveld@hotmail.com

