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Bij het omslag: Als jong meisje (in 1991) vuurde
Jolanda Keff, dochter van vrienden van Rob en
Agnes van Menen, verf en hulpmiddelen aan
naar een spannende, boeiende explosie van kleur.
De diensten in april/mei/juni in de
Doopsgezinde kerk aan de Koningsweg 12
te Alkmaar (tenzij anders aangegeven)
29 april 10.00 uur

Ds. L. Pondman

6 mei

Br. A. de Jong

10.00 uur

10 mei Vermaningspad in Friesland
13 mei 10.00 uur

Zr. H. Wouwenaar

20 mei 10.00 uur
Pinksterdienst

Ds. L. Pondman

27 mei 11.00 uur

ARK dienst
in de Grote Kerk

3 juni

Ds. L. Pondman

10.00 uur

10 juni 10.00 uur
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Zr. J. Bakker

Als zoon van een brandweerman ben ik met vuur
groot gebracht. Mijn vader werd op 17-jarige
leeftijd - illegaal, want te jong - lid van de
vrijwillige brandweer Zaandam. De jonge
herenspuit was de geuzennaam voor kring 4 van
de Botermakerstraat. De naam sloeg op het grote
aantal mannen van vooraanstaande families uit de
Zaanse industrie dat diende in dit korps. Zij
hadden een gemeenschappelijk belang: een goed
functionerende brandweer die in tijden van
onraad in één van de fabrieken als de donder ter
plaatse kon zijn om het kwaad te stoppen. Gek op
vuur waren deze mannen – er werden weddenschappen op afgesloten aan het eind van de
vrijdagse oefenavond. Wedden dat er voor 5 uur
vannacht een uitruk komt? Zo ja: dan dronk mijn
vader een rum-cola en zijn maat-motordrijver een
tomatensap: elkaars lievelingsdrankje als vuuroffer wegtikken. Beiden moesten kokhalzen bij de
gedachte maar hadden het er dik voor over. En als
het zover was: aanvallen met de hogedrukspuit,
terwijl de andere wagen zorgde voor de wateraanvoer waarbij mijn vader gespannen de vele
metertjes in het oog hield. Ik heb heel wat vuur
gezien en de bijbehorende verbeten strijd om te
redden wat er te redden viel – zeker als het mogelijke slachtoffers betrof. Mijn vader leerde: voor
vuur heb je drie ingrediënten nodig: brandstof,
hoge temperatuur en zuurstof. Haal er één weg en
het vuur stopt. De vergelijking met een christelijke
levensovertuiging ligt voor de hand. Geloof, hoop
en liefde – haal er één uit en het heilig vuur dooft?
Toch heb ik, net als met vuur, ambivalente
gevoelens bij al te heftige geloofsuitingen. Beelden
van een uitzinnige gospelgemeente, een arena met
mensen in aanbidding rond een tv-dominee, een
Sint Pietersplein vol aan de voeten van de heilige
vader... Het zijn niet de gebeurtenissen waar ik
mijn religieuze bevrediging in vind. Bang
misschien dat het iets teweeg brengt wat niet meer
te beteugelen valt. Of om het persoonlijk unieke
dat je diep van binnen voelt, vermalen te zien
worden. Getuigen op de vierkante meter past
meer bij mij. Hoop haal ik op bij de ander, in de
natuur, in kunst en daar vind ik bouwstenen voor
mijn geloof. Zo in balans zijnde kan je ook de
ander weer liefde geven. En weer ontvangen en
doorgeven en... In de prachtige song van James
Taylor hoor ik het samengevat:
Oh, I've seen fire and I've seen rain. I've seen
sunny days that I thought would never end.
I've seen lonely times when I could not find a
friend, but I always thought that I'd see YOU
again.
Klaas Sabel

Louise Pondman

Heilig vuur
Vuur heeft iets mysterieus. Het verandert steeds van vorm en hoewel het heel fysiek aanwezig is kan je het niet vastpakken. Nog afgezien van de temperatuur, maar een losse vlam
kan niet bestaan. Vuur heeft brandstof nodig, maar het valt niet met de brandstof samen.
Pas als hout of olie zo heet wordt dat het in gasvorm over gaat kan het vuur er iets mee en
daarnaast moet er voldoende zuurstof zijn, want anders wordt het nog niets. Vuur trekt
ons aan en tegelijk zijn wij er diep van binnen een beetje bang voor. Aan vuur kan je je
warmen, maar ook branden. Niets is zo fijn en rustgevend als je koesteren bij de warmte
van een vuurtje en dan, liefst samen met een geliefde, stilletjes in de vlammen staren.

Het vuur was lang de plaats waar mensen
’s avonds samen kwamen. De plaats waar de
nieuwtjes werden uitgewisseld en de verhalen
werden verteld en van generatie op generatie werden doorgegeven. Op die manier zijn ook veel van
onze Bijbelverhalen overgeleverd. Sommige van
die verhalen zijn pas honderden jaren later
opgeschreven. Nadat ze op schrift waren gesteld,
werden ze toch ook nog lang vooral mondeling
doorverteld. Die verhalen waren zo fijn om naar te
luisteren ’s avonds bij het vuur na een lange dag
van werken en zwoegen.
Mensen hebben het vuur niet uitgevonden, want
het was al overal in de natuur aanwezig; door
blikseminslag, door oververhitting van droog
materiaal door de zon en door vulkaanuitbarstingen. Wat de mens moest leren was hoe het vuur te
beheersen en te controleren. Vuur maken door
hout langs elkaar te wrijven of stenen tegen elkaar
te slaan en dan de vonken over laten slaan op
makkelijk brandbaar materiaal vraagt veel oefening. Het is niet voor niets dat mensen vuur als
een gift van de goden zijn gaan beschouwen. Je
had niet zomaar vuur.
Vuur ligt aan de bron van onze beschaving. Door-

dat wij vuur leerden gebruiken werd veel voedsel
dat rauw slecht of niet te eten of te verteren is
ineens eetbaar. Zo kwam er ineens veel meer en
beter eetbaar voedsel beschikbaar en kon de mensheid groeien en zich verder ontwikkelen. Met
behulp van vuur leerden wij ook van klei potten
bakken en later werd het zelfs mogelijk om
metalen te smelten om er nuttige gebruiksvoorwerpen van te maken, maar helaas ook wapens.
Kortom, vuur mag je gerust een eerste levensvoorwaarde noemen. Het is niet voor niets dat de
eerste regel tijdens een survivaltocht is: ‘houd je
lucifers droog!’ Wie vuur heeft kan zijn potje
koken, maar ook wilde dieren op afstand houden
of zichzelf warmen en zijn kleren drogen. Zelfs
van muggen heb je bij een vuur minder last, alleen
moet je dan wel in de rook gaan zitten.
Het is daarom niet zo vreemd dat het woord
‘vuur’ ook in de Bijbel veel voorkomt en meestal
gaat het dan om zeer alledaagse vuren, kook
vuren, vuren om brood op te bakken, vuren om je
te warmen, maar ook vuren om de vijand schrik
mee aan te jagen of om vreemde steden mee te
vernietigen. Vuur was een straf voor afvalligen en
vuur werd gebruikt om onwaardige en onreine
dingen mee te vernietigen. Vuur had een belangrijke rol in de religieuze cultus. Om een offer aan
de goden te brengen bouwde je een altaar van
stenen en daarop legde je een vuur aan. Het offer
werd daarop verbrand zodat het in de vorm van
rook naar de goden kon opstijgen. Ook aan de
God van Abraham, Isaak en Jacob werden op die
manier offers gebracht. Eerst gewoon ergens in het
veld, later meer georganiseerd in de tempel in
Jeruzalem. Bij de instelling van de offerdienst, nog
in de woestijn, was het God zelf die het vuur
ontstak (Leviticus 9:24). Het offervuur dat in het
heiligste der heiligste in de tempel brandde mocht
nooit uitgaan (Leviticus 6: 5 – 6). De dienstdoende
priesters waren er dag en nacht mee bezig. Alle
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eerstelingen van de oogst, de eerste nieuwe olijfolie, maar ook bijvoorbeeld het eerste lammetje
van een ooi, werd op die manier, volgens vaste
regels, aan God geofferd. Offers werden dagelijks
in de tempel gebracht, maar hoorde ook bij de
religieuze feesten, als Pasen en Pinksteren en bij
belangrijke drempelmomenten in het leven, zoals
bij een geboorte. Met een offergave gaf de gelovige
blijk van zijn verering of dankbaarheid aan God.
Het was een tastbare manier om gevoelens en
emoties tot uiting te brengen, in de overtuiging dat
men volledig afhankelijk was van God.
Vuur duidt in de Bijbel vaak op de aanwezigheid
van God zelf, maar ook zijn boodschappers zijn
geregeld met verschijnselen van licht en vuur
omgeven. Bijzonder daarbij is dat er wel vuur is,
maar dat er niets wordt verbrand. Hierbij denken
wij natuurlijk direct aan de brandende doornstruik, van waaruit Mozes de opdracht kreeg om
het volk weg te leiden vanuit het slavenhuis
Egypte, dwars door de woestijn naar het beloofde
land (Exodus 3). In de woestijn ging God het volk
voor, overdag in een wolkkolom en ’s nachts in
een vuurzuil (Exodus 13: 22). Als Mozes op de
berg Sinaï de Tien Geboden van God ontvangt dan
gaat dat met veel vuur en donder en bliksem
gepaard (Exodus 19). De herinnering aan deze
gebeurtenis wordt tijdens het Joodse Pinksterfeest
gevierd. Het feest behoorde in Jezus’ dagen tot één
van de pelgrimsfeesten, waarvoor mensen van
heinde en verre naar Jeruzalem trokken en die
voor veel drukte in de stad zorgden.
Let op: God valt niet samen met het vuur en je
kan ook niet zeggen dat God in het vuur aanwezig
is, maar de aanwezigheid van God gaat wel met
vurige verschijnselen gepaard. Toch is het soms
ook anders. Denk maar aan Elia op de Horeb.
God gaat rakelings aan hem voorbij, maar God
was niet in de windvlaag, niet in de aardbeving,
ook niet in het vuur, maar in het gefluister van een
zachte bries die daarna kwam. Zo kan het dus
ook. God is daarmee niet alleen altijd anders dan
wij denken, maar vertoont zich ook steeds op
andere manieren.
Bij het Pinksterverhaal uit het Nieuwe Testament
denkt u waarschijnlijk ook direct aan vuur. Lucas
vertelt ons hierover aan het einde van zijn evangelie en het begin van het boek Handelingen, dat
eveneens op zijn naam staat. Na de Paasmorgen
verschijnt Jezus eerst aan Simon (Petrus) en dan
aan twee leerlingen die op weg zijn naar hun huis
in het dorp Emmaüs en vervolgens aan alle leerlingen die in Jeruzalem bijeen zijn. Dan zegt Hij
tegen hen: “Er staat geschreven dat de Messias zal
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lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal
opstaan uit de dood, en dat in zijn naam alle
volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te
komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie
zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in
Jeruzalem. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van
mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de
stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn
bekleed”(Lucas 24: 46 – 49). Daarna lezen wij
verder in Handelingen 2: 1 – 4: “Toen de dag van
het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar.

Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van
een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich
bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een
soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen
werden vervuld van de heilige Geest en begonnen
op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals
hun door de Geest werd ingegeven.” Er zijn
vlammen, maar er wordt niets verteerd, dat moet
op de aanwezigheid van God wijzen. Op deze toch
al feestelijke dag dat herdacht wordt dat God de
Tien Woorden ten leven aan zijn volk had
geschonken, zendt Hij zijn Geest om de leerlingen
te inspireren en te bemoedigen, om ze kracht te
geven om volmondig te getuigen dat de Messias de
dood heeft overwonnen en op de derde dag uit het
graf is opgestaan. Pasen en Pinksteren zijn zo
direct met elkaar verbonden. In zijn naam zullen
alle volkeren worden opgeroepen om tot inkeer te
komen. Dan kan er een dikke streep komen onder
alles was mensen van God afleidt. Dan mogen alle
mensen een nieuwe start maken en met een schone
lei beginnen. Vanuit Jeruzalem zal die getuigenis
over de wereld gaan, als een lopend vuurtje. Het
Heilige Vuur kan gaan branden en iedereen mag
zich er door laten inspireren.

Joke Bakker

Spelen met vuur
‘Ondoofbaar vuur over ons opgegaan als een zon,
vat ons samen in uw stralen doe ons gedijen in uw ogen’
Deze woorden kunnen soms zomaar door mij heen zingen
en ik vermoed dat ze opkomen uit een gevoel van verbondenheid
met de Eeuwige en met elkaar.
Ondoofbaar vuur staat voor mij symbool voor
eeuwigheid. Want al kennen wij natuurbranden
die nauwelijks te doven zijn, uiteindelijk is de
voedingsbodem uitgeput, de aanjagende wind
gaan liggen of heeft water in de vorm van blus- of
regenwater zijn werk gedaan. Nee, wij kennen
alleen vuur dat aan en ook weer uit gaat.Ook het
gevaar van vuur onderkennen we. Ondanks dat
heeft het een grote aantrekkingskracht: Paasvuren
(dit jaar met veel rookoverlast voor velen in de
wijde omtrek) openhaardvuur en barbecue.
Kinderen spelen ook graag met vuur. Ik weet nog
dat Marja en ik een brandglas hadden gekregen en
met behulp van de zon gaatjes brandden in een
houten plankje, stukjes mica of deden papiertjes
ontvlammen. Twee kleine flesjes water stonden
klaar in geval van nood. We speelden achter op de
(houten) zolder, waar een houtentrap naar de
binnenplaats van de kuiperij liep, waar stapels
droge duigen en tenen hoepels voor het maken van
houten vaten lagen opgeslagen. Gelukkig is ons
vuurgevaarlijke spel op tijd ontdekt, want je moet
er niet aan denken wat er gebeurd zou zijn, als
daar brand uitgebroken was. Het is kinderspel
maar kan desastreuze gevolgen hebben. Maar ja
een kind overziet de gevolgen nog niet van zijn
handelen. Volwassenen wel? Ja, maar alleen als zij
alert en zich bewust zijn. Veel branden ontstaan
door onoplettendheid en onnadenkendheid. Soms
echter wordt er met opzet brandgesticht. Waarom
in Godsnaam?
Vat ons samen in uw stralen, doe ons gedijen in
uw ogen. In deze woorden ervaar ik de verbondenheid met de Schepper en met elkaar. Dat doet de
mens goed! Hij groeit, bloeit en leeft ten volle, niet
ten koste van..., maar in samenhang met elkaar.
Dat is Pinksteren. Feest van verbinding. Het
verbond van God met mensen, die alle reeds
eerder gesloten verbonden omsluit en vervolmaakt. Een soort overgangsrite op de grens naar
volwassenheid. Nu kun je het zelf. Het vuur in het
hart verbindt zich met de vlam op het hoofd.

Hoofd en hart zijn nu verbonden. Daar ben je vol
van en wil je delen. Hartstochtelijk is er gesproken
over wat dit vuur teweeg brengt. Aanstekelijk is
het. Zo aanstekelijk dat velen zich laten dopen. En
het water van de doop dooft dit vuur niet uit, in
tegendeel.
Maar wat doet een mens met ondoofbaar vuur,
dat het verstand te boven gaat? Er worden woorden aan gegeven, beelden en verklaringen voor
gezocht. Het kan niet uitblijven. Ook nu ontstaat
er een Babylonische spraakverwarring. Als je zorgvuldig naar woorden hebt gezocht kan het toch
niet anders dan de waarheid zijn? En ja er zijn
volgelingen die het met je eens zijn. Alle ‘andersdenkenden’ hebben het mis. Zij zaaien alleen maar
verwarring. En zo worden groepen buiten gesloten
en verketterd. Maar toch als je goed kijkt en
luistert, hoor je door alle woorden en beelden
heen iets van het onnoembare. Is Goddelijk vuur
in mensen handen verbindend? Nee, een splijtzwam is het gebleken tot op de dag van vandaag.
Mensenkinderen die spelen met vuur.

Dwarrelende gedachten

Ik las onlangs op Facebook een uitspraak van
paus Franciscus, zo ‘open minded’ dat ik het haast
niet kon geloven (Misschien was het ‘fake-news’):
“It is not necessary to believe in God to be a good
5

person. In a way the traditional notion of God is
outdated. One can be spriritual but not religious. It
is not necessary to go to church and give money –
for many, nature can be a church. Some of the best
people in history did not believe in God, while
some of the worst deeds were done in His name.”
Jezus noemde de Heilige Geest de Trooster en
Helper. Voor ons allen de verbindende schakel
tussen ons en God de vader, zoals Jezus ons dat
heeft voorgeleefd. Hij heeft gewezen en onderwezen
opdat elk mens het in zichzelf zou gaan ervaren.
Waarom lukt ons dat niet? We zijn onoplettend en
onnadenkend en overzien daardoor niet de verstrekkende gevolgen van onze woorden en daden.
We zijn nu 2000 jaar verder en
hebben in die jaren een ontwikkeling doorgemaakt. Het
hoofd(denken) heeft terrein
gewonnen. We zijn meer en
meer rationele individuen
geworden en daardoor meer ego
gericht. Het ego heeft steeds
meer een hoofdrol gekregen. Dit heeft grote impact op de manier van samenleven. Maar zoals er altijd golfbewegingen
zijn, ontstaat daaruit nu de behoefte om opnieuw
verbinding met elkaar te zoeken, geïnspireerd
vanuit het hart.
Alleen wil het ego zijn positie niet verliezen en het
zal zich met hand en tand verzetten en is sluw en
handig daarin. Je tuint er keer op keer met open
ogen in. Wat moet er gebeuren om je wakker te
schudden. Je zult namelijk zelf de stap moeten
zetten om echt volwassen te worden en alert en
bewust leren zijn. Zodat je je niet om de tuin laat
leiden door die stem van het ego in je hoofd. Hij
speelt slachtoffer (daar is hij een kei in) verslaggever, rechter en advocaat. En o hij smult van het
eigen gelijk!
Kijkend en luisterend is het een soms pijnlijke,
innerlijke zoektocht. Probeer niet te schrikken en
je schuldig te voelen (dat is ook weer zijn fluisterende stem). Nu moet je stil worden en weer
kijken en luisteren. Spreek je ego aan: “je mag er
zijn, want je hebt een functie in mijn fysieke leven,
maar ken je plaats als instrument en niet als
heerser op mijn innerlijke troon.” Het hangt van
jouw volharding af, jouw investering in bewust en
alert willen zijn. Ik weet zeker dat het ieder van
ons uiteindelijk lukt, want ook daarvoor is ons de
Heilige geest (Helper en Trooster) gestuurd. Die
verbinding met de Eeuwige, ondoofbaar vuur, kan
niet verbroken worden, want wij zijn in Hem en
Hij leeft in ons.
6

Ik wens ons allen de vreugde
en verbindende kracht van Pinksteren
Vrede

Joke Bakker

Feestweek Oecumene 2018
Het is alweer een traditie geworden: het vieren van
de Oecumene in de week na Pinksteren. Verbonden
door het thema ‘Het verstaan van de andere/Ander’
worden deze week, van 21 t/m 27 mei, meerdere
activiteiten georganiseerd, die Alkmaarders en
anderen verbinden en de kracht van samen-kerkzijn laten zien. Iedereen is van harte welkom deze
week van de oecumene mee te vieren!
Het concept-programma voor deze week is:
• 21 mei, 15.30 uur: een rondleiding door de
synagoge aan de Hofstraat
• 21 mei, 17.00 uur: een kort concert door de Lay
Clerks van St. Mary's Cathedral Choir Sydney in
de Lutherse kerk
• 22 mei, 19.30 uur: een zangavond in de
Remonstrantse kerk o.l.v. Christiaan Winter
• 24 mei, 19.30 uur: een lezing door Jurjen Vis in
de Mennozaal van de Doopsgezinde Gemeente.
Het gaat over twee Alkmaarse martelaren omstreeks 1570:
Willem Wouters van Bueren en de pastoor van de grote kerk:
Eilard Dirksz van Waterland. Centrale vraag daarbij: ‘Wat is
een martelaar, wat is een heilige?’

• 25 mei, 20.15 uur: Taizé-viering in de Oudkatholieke kerk
• 26 mei, 11 uur: een rondleiding in de Haci Bayram moskee, mr. P.J.Troelstrakade 42, Alkmaar
• 26 mei, 13.45 uur: een filmmiddag (titel van
de film: ‘Loving’) in de Pius X
De oecumenische viering in de Grote St. Laurenskerk op 27 mei sluit de feestweek af.
Alle aangesloten kerken zijn dan in principe dicht
en we verzamelen allen op één plaats. Dit staat in
het teken van 500 jaar Grote Kerk Alkmaar.

Jeanne Kleijn-Seijffer

Blaas die roze wolk
nou toch eens weg!

‘En als jullie alleen je broeders en zusters
vriendelijk bejegenen,
wat voor bijzonders doe je dan?’

Mattheus 5 : 46-47

De ongemakkelijke boodschap van Pinksteren
In Amersfoort hield de journalist Bas Heijne op 4 april j.l. in de Bergkerk een ongewone
Bergrede. Uitgangspunt: Mattheus 5:46-47, een vermaning die wint aan actualiteit.
Heijne, ook bekend van de vpro-serie ‘Onbehagen’ maakt zich grote zorgen over het
verlies van verbinding tussen culturen, naties en mensen. Partijen praten niet meer, ze
zonderen zich af in een veilige haven en dat blijkt niet zonder gevaar. Acht was Heijne toen
ds Martin Luther King in het Amerikaanse Memphis werd neergeschoten: 4 april 1968,
hij zou de datum nooit vergeten, evenmin als de verbijstering op zijn moeder’s gezicht.
Er volgden meer afrekeningen met mensen die hun nek uitstaken. Hoe moeilijk zou het
nadien zijn de diep gewortelde verschillen tussen groepen te verkleinen. ‘We willen allemaal
dialoog en verbinding’, zegt hij, ‘maar o wee, als iemand er echt werk van maakt!’
Als u dit leest is het bijna Pinksteren. Feest van,
zoals we vroeger plechtig zeiden, de ‘uitstorting van
de Heilige Geest’. Als ik Heijne beluister weet ik
weer wat dat begrip inhoudt. Bewogenheid. De
sterke wil om haat en nijd en onverschilligheid met
behulp van dialoog de wereld uit te helpen. Voor
Heijne is Jezus van Nazareth geen softie maar een
realist, hij haalt mij de woorden uit de mond! “En
als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk bejegenen, wat voor bijzonders doe je dan?” Jezus
vraagt wie met hem in zee willen inderdaad om ongewone dingen. Blijf niet hangen in je eigen kringetje, trek de wereld in en informeer je. Zeg niet te
snel dat iets onmogelijk is. Naar de wereld toe,
mens, blaas die roze wolk nou toch eens weg.
Aanvaard het lijden, het hoort bij het leven en het
zal voorbij gaan; want leven betekent voortdurende
verandering. Neem onze digitale maatschappij; ouderen en achterstandsgroepen hebben het daar
moeilijk mee. Maar in een wereld die leert verbinden kunnen jongere generaties de achterblijvers van
dienst zijn en op hun beurt geïnspireerd worden.
Ouderen hebben immers ook hun verhalen en het
verleden wil worden herontdekt. Een tijdje terug
zag ik de opera ‘Het vlot van Medusa’ van de
Duitse componist Hans Werner Henze (19262012). Het betreft hier de verbeelding van een
waargebeurd drama; in 1816 liep een oorlogsschip
niet ver van de kust van Senegal op een klip; de
hooggeplaatste opvarenden gingen in de sloepen, de
rest - ca 150 opvarenden inclusief kinderen! - moest
het maar zien te redden met het wrak waaruit het
beruchte vlot werd gemaakt.

In museum Het Louvre in Parijs hangt prominent
een schilderij van de schipbreuk dat Theodore
Gericault drie jaar later vervaardigde. Een bloedig
tafereel - slechts 15 mensen overleefden de ramp -,
dat weer eens fijntjes wijst op het gemak waarmee
we wegkijken van het lot van anderen. De sociaal
bewogen Henze schreef er een opera over. De
eerste uitvoering vond in 1968 in Hamburg plaats
en zorgde voor veel commotie waar de politie aan
te pas kwam; men noemde het werk een streek
van de ‘Roten’. Henze bleek het overigens vooral
te doen om de commandant van de boot aan de
kaak te stellen, die het voetvolk aan zijn lot overliet; drie acteurs, drie koren gaven het beklemmende boeiend verhaal vorm. Van ‘Heilige Geest’
geen sprake voor al die ongeluksvogels, wel weer
in de uitvoering van een opera die de mensheid
een spiegel voor houdt.
Pinksteren is een echt gemeentegebeuren, een
Enigheidsfeest. God is een Vader van alle mensen
en wil ze met elkaar in contact brengen. Dat lukt
alleen wanneer je de angst en de haat onschadelijk
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maakt. Onbevreesde mensen met een ruim hart
maken problemen beter bespreekbaar... én ja, ze
lopen risico's. En wie is niet bezorgd op zijn tijd?
De ander is niet altijd gezellig, hij kan je aardig
frustreren! Iedereen is gelijk, zeker, maar... je
twijfel gaat ondergronds en daar schiet je ook
niets mee op! Jezus wist wat Hij zei: “Kies je voor
mij, neem dan de smalle weg.” Een aansporing die
niet strookt met onze instincten maar, naar ik
denk, zeker voor idealisten nuttig is. Wij gaan
liever voor het warme nest en ieder zijn meug.
Maar zei de Heer niet dat wie het leven uitsluitend
als een gezelligheidsclubje ziet niets bijzonders doet?
Bas Heijne heeft de uitspraak in deze tijd geplaatst,
hij is een scherp hoewel mild waarnemer; hij levert
opbouwende kritiek. Een buitenkerkelijk waarnemer, geen humanist. “Humanisten,” aldus
Heijne, “maken van de mens een abstractie,
iemand die je tot de (onberispelijke?) Ander kunt
verheffen.” Voor hem is de mens een individu met
alle goede en minder goede eigenschappen vandien. Abstracties kun je op afstand houden;
individuen van welke soort ook blijven wezens
van vlees en bloed; niets menselijks is hen vreemd
en je bent er met zijn allen wel verantwoordelijk
voor. “De blijmoedige omarming van onze
gedeelde menselijkheid blijkt in de praktijk altijd
een stuk lastiger”, denkt hij. Om met Jezus te
spreken: “Verlies jezelf, breek je ego af.” Wie wil
dat? Wie kan dat? Deze tijd is er een van spetterende vooruitgang en dus gaan we daarin mee,
zonder te vragen of het niet anders kan. We zitten
bekneld in de vooruitgang en passen ons aan en
proberen het groeiende onbehagen te verdringen.
Dan schiet ons iets te binnen: er is toch zoiets als
God’s welbehagen? Het Boek gaat open, het Paasfeest is voorbij en eind goed, al goed. Jezus leeft, dat
betekent hoop voor iedereen. Het zomert, mensen,
we gaan er even tussen uit. Ho ho, het verhaal is
nog niet verteld, er is nog een epiloog. Pinksteren!

Activiteiten in mei
02-05
03-05
07-05
10-05
14-05
14-05
16-05
27-05
28-05
29-05
30-05
04-06
08-06

13.00 Ontmoetingskr. Kerkenraadskamer
10.30 Bezoek br. Charlie Kraijbill
14.15 Koorrepetitie
Mennozaal
Vermaningspad in Friesland
09.30 Onderhoudscie. Kerkenraadskamer
14.15 Koorreptitie
Mennozaal
09.30 Kerkenraad
Kerkenraadskamer
11.00 ARK dienst in de Grote Kerk
Viering 500 jaar Grote Kerk
14.15 Koorrepetitie
Mennozaal
20.00 Vergadering ARK Kerkenraadskamer
17.00 Regio-bijeenkomst Dopersduin Schoorl
14.15 Koorrepetitie
Mennozaal
20.00 Voorstelling Geestdrift
Kerkzaal

Informatie bijeenkomsten kringen, zie hieronder de contactpersonen:
Kring Bergen-Schoorl
info en opgave: Klaartje van Leersum, tel. 072 5812361,
hartleers@planet.nl
Kring Heiloo
info 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: 7 mei 2018.

Israël, mei 1998

Godservaring
God
met de paplepel ingegoten
jij groeide almachtig.
Torenend in de hoogste hemelen
waakte jouw alziend oog.
Ik
klein, nietig wezen
- een kaarsje brandend in de nacht op een profane aardkloot
altoos in angst gevangen
-

Feest van de Geest, die niet toelaat dat er mensen
worden vermoord of alleen gelaten; dat kleine
Doperse gemeenten krimpen en verdwijnen. Te
oud? Te weinig menskracht? Verdiep je dan vooral
eens in dat Project Geestdrift waarin onze gemeente
verwachtingsvol participeert. Het verbindt mensen
en veroorzaakt een verfrissende bries. Weg met die
roze wolk, de hemel straalt hoop!
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God
in de leegte van de woestijn
teruggeworpen op mijn naaktheid
kom jij mij nader,
oog in oog
brand je mij open,
alles zindert
de hemel schurkt de aarde
jij nestelt je in de kom van mijn ziel
ik zie met nieuwe ogen
groei aan de dag
als een kind
verwonderd.
Michiel de Jong

Berichten uit de kerkenraad
Zr. Hermine Koorneef was aan de beurt om de
opening van de kerkenraadsvergadering te verrichten. Zij sneed een heel actueel onderwerp aan n.l.
‘Voltooid leven’. Dit naar aanleiding van de
bijeenkomst op 16 april in de DG gemeente te
Nieuwe Niedorp met Pia Dijkstra.
Zr. Koornneef las een artikel voor uit de NRC van
2/3 september 2017 met als titel: ‘Ook de seculier
kan de pijn verzachten’. In dit artikel, geschreven
door de remonstrantse predikanten Joost
Röselaers en Tjaard Barnard, stellen zij toch een
ongemakkelijk gevoel te hebben ten aan zien van
euthanasie. Let wel: zij zijn niet tegen euthanasie
maar zijn bang dat door onze, soms kille en
onbarmhartige samenleving, het een té vanzelfsprekende oplossing is voor een gewenste dood.
Beide predikanten vinden het tijd worden voor een
maatschappelijk debat over wat de waarde van het
leven kan zijn, óók als het leven niet meevalt.
Zou een samenleving met betere zorg en warme
naastenliefde de vraag naar een zachte dood niet
later uitgesteld worden?
Voor deze predikanten zijn dat dé waarden die
Jezus van Nazareth ons voorleeft maar ook in
onze seculiere samenleving zou het een uitgangspunt moeten zijn!
We waren onder de indruk van dit artikel en fijn
dat zr. Koornneef het onder onze aandacht heeft
gebracht.
De drie filmmiddagen, die gehouden zijn in het
begin van dit jaar, zijn weer voorbij dus tijd voor
een evaluatie. Het valt op dat de aanwezigheid van
leden/vrienden uit onze gemeente tegenvalt. Wie er
zijn, zijn er meestal met een bepaalde taak. De
remonstranten zijn bij alle filmvoorstellingen in de
meerderheid. De vraag komt op of de animo voor
deze activiteit aan het tanen is. Komt het door de
keuze van de films of is er een andere oorzaak?
We weten het niet. In het overleg met de remonstranten en lutheranen willen we dit punt ook aan
de orde stellen.
In de tweede helft van mei willen we weer een
grote schoonmaak houden. Gelukkig ziet Karin
Simpson, die drie dagdelen per week bij ons
schoonmaakt, een mogelijkheid om de schoonmaak aan te pakken maar we hebben ook uw hulp
nodig! U hoort er nog van!
Bij ons is een verzoek binnen gekomen van de
voorbereidingscommissie voor de Week van de
Oecumene met de vraag of het mogelijk is een
lezing van Jurjen Vis op 24 mei in de Mennozaal
te doen plaats vinden. Titel van de lezing: ‘Twee

Alkmaarse martelaren omstreeks 1570’. Eén van de
martelaren is Willem Wouters van Bueren, doopsgezind. Hij weigerde terug te keren naar de katholieke
kerk, belandde op de brandstapel of werd onthoofd. Als de Mennozaal vrij is, stellen we de zaal
uiteraard beschikbaar voor deze activiteit!
Ds. Louise Pondman ontving een mail van Charlie
Kraybill uit New York City. Hij wil graag onze
gemeente bezoeken op 3 mei, om 10.30 uur. Zr.
Joke Bakker en zr. Antoinette Hazevoet zijn in
ieder geval aanwezig! Mocht u ook kennis met
hem willen maken en van gedachten wisselen dan
bent u van harte uitgenodigd!. Br. Kraybill heeft
het voornemen om na de zomer met een kleine
groep uit de U.S. en Canada ons land te bezoeken
voor een tour naar 8 steden in 6 dagen. In iedere
stad willen ze een Vermaning bezoeken om in gesprek te komen met leden uit die gemeente.
We kunnen terugkijken op een goede veertigdagentijd, avondmaal, Vesper en paasdienst. De
diensten werden goed bezocht en de 12
leden/vrienden die op Goede Vrijdag de Vesper
bezochten, beleefden een zinvolle avond. De
Mennozaal was zo ingericht dat het geen afbreuk
deed aan de sfeer van deze avond. De kruiswegstatie en bijbehorende muziek van Karl Jenkins
(Stabat Mater) vormden een mooi geheel. Dat de
kleuren van de dia’s, veroorzaakt door de beamer,
een wat paarse gloed hadden, deed geen afbreuk
aan de kwaliteit. Het paste op de één of andere
manier.
Eén van de vaste punten op de agenda is het wel
en wee in de gemeente. We proberen elkaar zo
goed mogelijk op de hoogte te houden van wat er
speelt in onze gemeente en als dat nodig is actie te
ondernemen. Schroom dus niet om de kerkenraad
aan te spreken.
Anneke Struijf, notulist kerkenraad

Kaarten
Regelmatig wordt onze kaartenmolen aangevuld.
Naast de algemene (verjaardag)kaarten zijn er ook
veel speciale kaarten: geboorte (zoon/dochter) huwelijk, jubileum, Moederdag, geslaagd, verhuizing.
Goed om te weten en even naar te kijken.

Diensten in Verzorgingshuizen
De Loet Heiloo, maandag 7 mei van 15.30 uur tot
16.30 uur, voorganger br. A. de Jong.
De Vleugels Alkmaar, zondag 20 mei, voorganger
br. A. de Jong.
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10 mei Vermaningspad 2018

Schooltasjes voor vluchtelingen
Ook de doopsgezinde gemeente Alkmaar heeft gehoor gegeven aan de oproep om schooltasjes voor
kinderen uit vluchtelingenkampen te maken. In
totaal gaan er 25 tasjes vanuit Alkmaar mee naar
de MERK. Heel veel dank daarvoor.
Zo kan Nederland zijn toezegging voor 2000
tasjes waarmaken en hebben wij elkaar maar
vooral de vluchtelingen geholpen. Tijdens de
MERK worden de tasjes gevuld met schoolmateriaal en de MCC zorgt dat alles op de juiste bestemming terecht komt. Nogmaals veel dank namens
Jeannette en Marjan die de verantwoordelijkheid
voor deze toezegging op zich namen.

Nog een kleine maand en dan vindt het
Vermaningspad plaats in Friesland. De routes zijn
uitgezet, de catering is geregeld en de puntjes
worden op de i gezet.
Startplaatsen en parkeermogelijkheden:
Harlingen: Vermaning: Zoutsloot 50
Lang parkeren: Bij monument ‘de Stiennen Man’,
Westerzeedijk, daarna per fiets naar de
Vermaning.
Kort parkeren: Noorderhaven, Rommelhaven,
Hoogstraat, Zoutsloot (vrij parkeren op
Hemelvaartsdag).
Makkum: Vermaning: Bleekstraat 11
Parkeren: Parkeerterrein Jumbo, Lieuwkemastraat
9, 8754 BL Makkum.
NB: De straten bij de Vermaning zijn alleen voor
vergunninghouders.
Witmarsum: Vermaning: Arumerweg 40
Parkeren: Deel van parkeerterrein Poiesz:
Arumerweg 72.
Naast het oude gemeentehuis, Arumerweg 53.
Aan het eind van de Ulbe Hiemstrastrjitte, achter
de bakkerij.
U kunt starten vanaf 10.00 uur. Van 11.30 tot
13.30 uur kunt soep kopen (€ 1,00). Melk en
karnemelk zijn dan ook verkrijgbaar.
Om 16.00 uur wordt de dag afgesloten met een
vesper in de Koepelkerk (Arumerweg 11) in
Witmarsum.
We zien u graag op 10 mei.
Voor vragen: frieslandfds@gmail.com
De voorbereidingsgroep Vermaningspad
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Collecten in april/mei
29 april, ten bate van de Stichting Menno
Simons/SDMF
Bankrekening: NL31RABO0141964138 t.n.v. Stichting Menno Simons SDMF

6 mei, ten bate van Anne Zernicke fonds.
Bankrekening: NL27TRIO078688033 t.n.v. Wereldwerk Deventer./Anne Zernicke Fonds

13 mei, ten bate van de Indon. Broederschappen.
Bankrekening: NL 19ABNA0243493886

20 mei Pinksteren, ten bate van projecten van de
Doopsgezinde Zending
Bankrekening: NL91TRIO0338520058 t.n.v. Doopsgezinde Zending, Amsterdam

27 Mei Dienst van de Alkmaarse Raad van
Kerken in de Grote Kerk

Bloemen en Collecten
Datum Naam

18-03
25-03
01-04
08-04
15-04

Eigen gem. Extra coll.

Zr. G. Hommes-Smit
Zr. M. Leeuwrik-Lanser
Zr. L. Pondman-de Wilde
Fam. J. Bart
Zr. E. in ’t Veld

47,80
72,05
63,60
84,05
72,10

40,95
60,45
58,00
76,30
54,60

Kookvuur
Louise:
Zie ik jullie zondag?
Wie koken er?
Fleur:
Ik wil wel koken!
Nynke:
Ik ook!

En toen was het zondag half vijf, Fleur en Nynke
komen binnen in de Mennozaal met een tas vol
boodschappen. Ze lopen gelijk door naar de
keuken want de anderen mogen niet weten wat er
in de tas zit. Het menu blijft nog geheim, maar de
anderen doen er alles aan om er toch achter te
komen wat het zal zijn. Fleur en Nynke schuiven
aan bij Madelief, Renske en Louise, onder het
genot van het voorgerecht en wat drinken bespreken we voor ons actuele onderwerpen. Na een
uurtje gaat de kookploeg de keuken in en ontsteken het vuur voor het hoofdgerecht. De andere
twee duiken achter de piano. Als het hoofdgerecht
klaar is gaan we met z’n alle aan tafel en praten
we gezellig met elkaar. Als het hoofdgerecht op is
beginnen we met het nagerecht, ons favoriete
nagerecht zijn donuts maar we eten ook wel is wat
anders toe want we lusten heel veel lekkers!
Daarna gaan Madelief en Renske de keuken in om af
te wassen en de Mennozaal laten we netjes achter.

Waarom wij bij elkaar komen
Wij kennen elkaar al vanaf jong, van de kinderkring. En we vinden het nu nog steeds gezellig om
met elkaar te zijn. We gaan ook alle vier op AKC
zomerkampen en we vinden het ook leuk om daar
samen over te praten. We vinden het vaak interessant om te praten over de wereld en het nieuws
wat daarbij komt kijken, zo blijven we ook nog
goed op de hoogte. Dus al met al vinden we het
heel gezellig om elkaar een keer per maand te zien
en houden we van het lekkere eten!
Nynke Meijer (15), Renske Meijer (15),
Fleur de Graaf (16) en Madelief de Graaf (15)

Nynke:
Hoi, ik heb al een idee voor het eten!
Fleur:
Heyy, vertel.
Nynke:
Ik dacht aan spaghetti.

Op foto links Renske,
rechts van voor
naar achter:
Madelief, Nynke en Fleur
.

Fotografie: Bowie Verschuuren
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Voor een moment van stilte in mei
di 1 mei Spreuken 28:1-16
wo 2 mei Spreuken 28:17-28
do 3 mei Spreuken 29:1-14
vr 4 mei Spreuken 29:15-27
za 5 mei Spreuken 30:1-9

Tegenstellingen
Van rijkdom word je niet
wijzer
Wijsheid duurt het langst
Opvoedkunde
Wijs en bescheiden

zo 6 mei
ma 7 mei
di 8 mei
wo 9 mei
do 10 mei
vr 11 mei
za 12 mei

Genesis 8:1-14
Genesis 8:15-22
Spreuken 30:10-14
Spreuken 30:15-33
Psalm 93
Genesis 9:1-7
Genesis 9:8-17

Drooglegging
Buitenlucht!
Wijs en bescheiden 2
Dierkundeles
Hemelvaart
Tegen bloedvergieten
Regenboogcoalitie

zo 13 mei
ma14 mei
di 15 mei
wo16 mei
do 17 mei
vr 18 mei
za 19 mei

Genesis 9:18-28
Spreuken 31:1-9
Joël 2:18-27
Joël 3:1-5
Joël 4:1-8
Joël 4:9-21
Genesis 10:1-32

De mantel der liefde
Moeders wijsheid
Het komt goed
Pinksteren
Straf voor Israëls vijanden
Oordeel
Op de kaart gezet

zo 20 mei Genesis 11:1-9

OpWeg

kwartaaluitgave

Pinksteren
ma21 mei
di 22 mei
wo23 mei
do 24 mei
vr 25 mei
za 26 mei

Spreuken 31:10-31
Jozua 23:1-16
Jozua 24:1-13
Jozua 24:14-28
Jozua 24:29-33
Romeinen 12:1-8

zo 27 mei Romeinen 12:9-21
ma28 mei Romeinen 13:1-7
di 29 mei Romeinen 13:8-14
wo30 mei Psalm 11
do 31 mei Marcus 2:1-12

Babylonische spraakverwarring
Leve de actieve vrouw
Toespraak van Jozua
Geschiedenisles
Maak een keuze
Eindelijk begraven
Gaaf!
Wees een medemens
Goed burgerschap
God liefhebben laat je
zien door naastenliefde
Veiligheid en justitie
Een gat in het dak

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. 072-5126036;
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

