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In verband met de landelijke maatregelen 
met het oog op beperking van de 
verspreiding van het coronavirus zijn  
alle kerkdiensten en andere activiteiten  
in onze gemeente tot 1 juni afgelast.  
En ook de Feestweek van de Oecumene 
met de oecumenische dienst van 7 juni  
in de Vredeskerk. 
De Gemeentevergadering van 3 mei  
is tot een later tijdstip uitgesteld.  
 
Zo gauw het is toegestaan zullen er  
weer kerkdiensten en bijeenkomsten  
in onze gemeente worden gehouden.  
Via Op Weg en per email houden wij u 
op de hoogte.
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Herr, unser Herrscher?!  
Elk jaar draaien we in de aanloop naar Pasen 
de Johannespassie van Bach. Het magistrale 
openingskoor heeft als tekst: Herr, unser 
Herrscher, dessen Ruhm in allen Landen  
herrlich ist! Ik voel dat zo, diep van binnen, 
maar merk dat ik hierin meer en meer de 
aansluiting met mensen om me heen verlies. 
Laatst bijvoorbeeld in gesprek met een kennis. 
Op de vraag hoe het met me ging vertelde ik het 
verhaal van mijn nichtje die onlangs op 18-
jarige leeftijd als gevolg van een heftige tumor 
binnen 6 maanden is overleden - en over de  
impact die haar dood heeft op ons en mijn  
familie. Hij antwoordde dat als er een God zou 
bestaan die er toch tenminste voor zou moeten 
zorgen dat er geen kinderkanker zou zijn. Naar 
aanleiding van de wereldwijde pandemie en alle 
gevolgen daarvan lees ik meer van dit soort  
opmerkingen. Maar ook hoor ik godsdienst- 
fanatici die er nu toch echt van overtuigd zijn 
dat de dag des oordeel aanstaande is en dat dit 
de toorn van God is die we zelf over ons hebben 
afgeroepen. Wat 'fijn' dat we de moeilijkheden 
in ons leven zo simpel kunnen duiden door óf 
die God als een verzinsel te bestempelen (want 
zeg nou zelf...) óf die God te zien als Über-mario- 
nettenspeler die aan al onze touwtjes trekt. God 
als stoplap in ons leven - te pas en te onpas ver-
trapt of als scherprechter in stelling gebracht. 
Maar, zo is mijn Godsbeleving helemaal niet... 
Ik bid tot God om troost, voor nabijheid bij 
degenen die het moeilijk hebben, voor wijsheid 
bij het nemen van beslissingen, uit dankbaarheid 
voor een mooie ervaring. Nooit bid ik tot God 
om 'even iets voor mij of een ander te regelen'. 
Een God als trouwe metgezel terwijl we het 
leven leiden te midden van de grillen van de 
natuur en onze soortgenoten. Voor een deel 
hebben we zelf in de hand wat ons overkomt 
en welke kant we opgaan, maar voor een deel 
ook niet. Daarbij regeert moeder natuur met 
een onverbiddelijke oerkracht waarbij we ons 
neer moeten leggen. Zo is er nu een geniepig 
virusje dat ons leven volledig op zijn kop zet. 
Het beperkt onze vrijheid en dreigt ons bijna 
tegen elkaar uit te spelen. Meer dan ooit 
moeten we nu vertrouwen hebben in elkaar en 
onze verantwoordelijkheid nemen, zowel col-
lectief als individueel. De drie V's van Bonhoef-
fer komen ook hier als drie-eenheid van pas:  
vrijheid - vertrouwen - verantwoordelijkheid. 
Voor mij echter wel in het perspectief van 
geloven. Dat het licht van Pasen straks voor een 
ieder weer mag schijnen! Klaas Sabel    



Het was het symbool waarmee de eerste christenen zich in tijden van vervolging aan       
elkaar kenbaar konden maken. Je tekende een onopvallend visje in het zand. Als er dan 
een blijk van herkenning kwam dan was je veilig. Zo niet, dan veegde je het weer uit en 
deed je of je alleen een beetje verveeld in het zand zat te tekenen. Het was een soort        
geheim wachtwoord dus. Nu vind je dat visje meestal alleen nog achter op een auto of 
bij iemand aan een kettinkje om de nek. 

Het kruis kom je nog steeds overal ter wereld 
tegen, als een teken dat wijst op de aanwezigheid 
van christenen en christelijke erfgoed, zoals kerken 
en kloosters. Het kruis is natuurlijk in eerste          
instantie verbonden met Goede Vrijdag en met het 
offer dat Jezus aan dat kruis bracht. Hoe je ook 
naar die gebeurtenis kijkt, een offer was het.    
Sommige mensen geloven dat Jezus gestorven is 
voor onze zonden en daarmee onze Redder is ge-
worden. Hij zou de schuld van de wereld op zich 
hebben genomen om die wereld weer met God te 
verzoenen. Anderen zien de rol van Jezus meer als 
een leraar en voorbeeld voor deze wereld. Iemand 
die zijn taak zo serieus nam dat hij zelfs bereid was 
om er voor te sterven. Zijn dood was dan het on-
vermijdelijke gevolg van zijn liefde voor en zijn ver-
bondenheid met God en mensen. Natuurlijk had 
hij voor zichzelf kunnen kiezen en rechtsomkeer 
kunnen maken bij de poorten van Jeruzalem, maar 
dan had hij zijn opdracht op deze aarde niet kun-
nen volbrengen. Het kruis, en zeker een kruis met 
corpus (met de gekruisigde Jezus eraan) staat 
vooral stil bij de gedachtenis aan deze offerdood 
ter verzoening.  

Het werd echter ook Pasen. En op de derde dag na 
Goede Vrijdag bleek het graf leeg te zijn. Daar waar 
zijn leerlingen dachten dat het afgelopen en uit was, 
bleek het verhaal toch een vervolg te krijgen. Er 
kwam geheel onverwacht een nieuw begin. Alle vier 
de evangelisten schrijven op hun eigen wijze over de 
gebeurtenissen en hoe de vrouwen bij het graf te 
horen kregen: “Waarom zoekt u de levende bij de 
doden?” “Hij gaat u voor naar Galilea.”  “Ga het 
aan de leerlingen vertellen.” Het is niet afgelopen 
met het kruis en daarna het graf. Dat hadden alle 
tegenstanders van Jezus wel gehoopt, maar het liep 
anders. Niemand was getuige van de opstanding. 
Niemand begrijpt hoe het kan, maar het verhaal 
ging wel verder. Alleen God weet hoe het zit. 

Louise Pondman 

Kruis
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Dat vind ik ook zo mooi aan het Keltische kruis 
dat de basis vormt voor de afbeelding die Kees 
Knijnenberg heeft gemaakt voor de voorkant van 
deze Op Weg. Het Keltische kruis combineert het 
Latijnse kruis (>) met een heidens zonnewiel of 
zonneschijf die verwijst naar de onvergankelijke 
hoogste macht: Sol Invictus: de onoverwinnelijke 
zon, bij zowel de Kelten als de Romeinen. Die Sol 
Invictus werd later in het Christendom tot sym-
bool voor Christus. Dat zie je nog terug in de 
nibus (aureool) rond het hoofd van Christus op 
iconen en afbeeldingen in de religieuze kunst. 
Vaak met stralen erin, verwijzend naar de Sol     
Invictus. Kees plaatste over het zonnewiel ons 
roosvenster. Een hele mooie manier vind ik dat om 
onze traditie met het Keltische christendom te 
verbinden. De Keltische traditie die ook verbon-
den is aan Iona en waar liederen vandaan komen 
die wij graag zingen. Het Keltische christendom is 
heel erg ‘down to earth’, met de voeten in de klei 
zal ik maar zeggen. Met liederen en gebeden die je 
kunt zingen en reciteren tijdens je dagelijkse 
werkzaamheden, als het melken van de koe, het 
karnen van de melk of het vegen van de vloer. Een 
spiritualiteit die nuchtere doopsgezinden van 
daden gaan woorden te boven al snel aanspreekt. 
Zo’n roosvenster vind je overigens niet zomaar in 
veel kathedralen én in onze kerk. Het roosvenster 
verwijst namelijk ook naar de Sol Invuctus. 
Daarom paste ons raam ook zo mooi op het 
Keltische kruis. Het raam heeft een verdeling met 
(zonne)stralen vanuit het middelpunt. De ba-
sisverdeling is in zes of acht. Zes stralen verwijzen 
of naar de ster van David, Jezus was immers ook 
Zoon van David, of naar een combinatie                
van I en X, het Griekse monogram van                
Jezus (I – Jota) Christus (X – Chi).  

Dit teken lijkt veel op het bekende Chi Rho     
(X P) teken Christos Rex – Christus is Koning.   

Het Christendom heeft door de eeuwen heen twee simpele herkennings-        
tekens gehad: een visje en een kruis. Het visje                                        
staat voor Ichthus, ‘vis’ in het Grieks of wel:                                                
Ièsous Christos Theou Huios Sootèr (Jezus Christus, Gods Zoon, Redder) 
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De acht stralen verwijzen naar de heidense           
zonneschijf, maar acht is ook het getal voor nieuw 
leven, opstanding en een nieuw begin. Ons roosven-
ster met zijn vlakverdeling is gebaseerd op deze 
achtstralige verdeling. Als je goed kijkt zie je dat het 
er zelfs zestien of tweeëndertig zijn. Zo wordt het 
bijna een echte zon. Daarmee zitten wij met ons 
raam dus heel dicht bij die Keltische zonneschijf.  

Er is nog iets dat ik mooi vind aan het Keltische 
kruis. Om u dat te laten zien haal ik toch even ons 
roosvenster weer van het kruis af, want anders 
kan je dat nu niet zo goed meer zien. Alle 
Keltische kruizen zijn versierd met een vervlochten 
lijnenspel. Als u de lijnen probeert te volgen dan 
zult u opmerken dat er geen begin en eind aan zit. 

Op de armen van het hiernaast afge-
beelde kruis staat steeds slechts één 
lijn. In het midden zijn het twee in 
elkaar vervlochten lijnen, maar ook 
die hebben geen begin en eind. Ze 
stralen oneindigheid uit, eeuwigheid. 
Dat gevoel wordt nog eens versterkt 

doordat voor zover ik weet al die kruizen uit steen 
gehouwen zijn. Een ongelofelijk duurzaam en 
bestendig materiaal.  

Van Goede Vrijdag naar Pasen, maar drie nachtjes 
slapen, maar een wereld van verschil. Leek het na 
het kruis allemaal afgelopen te zijn, kwam er 
geheel onverwacht toch weer een nieuw begin. Wie 
op zondagmorgen in onze kerk om zich heen kijkt, 
die kan maar al te gemakkelijk somber worden. 
Zoveel grijze hoofden, hoe moet dat straks verder? 
Blijven er nog wel doopsgezinden over? Zitten we 
niet op de doodlopende weg? Wat doen ze dan met 
ons kerkgebouw? Zorgen die zo nu en dan door 
onze hoofden spelen. En toen kreeg ik vorig jaar 
een telefoontje van een jonge vrouw, Rinske 
Rompen-Phaff, of ik haar wilde dopen, vroeg ze. 
Maar ze wilde geen lid worden van de Doops-
gezinde Gemeente Alkmaar, maar van de Doops-
gezinde Broederschap in Nederland. 
Dopers-theologisch heb je wel het een en ander uit 
te leggen als je daar “ja” op durft te zeggen, want 
bij ons treed je immers toe tot die ene gemeente 
waar je je laat dopen. Toch zei ik “ja” en zei de 
kerkenraad “ja” en later zei ook de gemeentever-
gadering “ja”. We waagden de stap en wat kregen 
wij er een prachtige feestelijke dag voor terug. De 
kerkzaal zat vol met 115 mensen, waaronder veel 
jonge mensen, gezinnen met kinderen, mensen die 
soms nog nooit bij een kerkdienst aanwezig            
geweest waren, maar wel de moeite hadden 
genomen om op hun vrije zondagmorgen rond 

7.00 uur in Brabant in de auto te stappen om op 
tijd voor de dienst in Alkmaar te zijn. Tijdens het 
hele proces op weg naar die bijzondere dag ont-
dekte ik iets. Wij maken ons, misschien terecht, 
zorgen over het voortbestaan van onze gemeente en 
misschien zelfs wel van de doperse traditie. Onder-
tussen is er echter zonder dat wij er erg in hadden 
een geheel nieuwe vorm van gemeente zijn 
ontstaan. Ooit ontstonden er kleine lokale doops-
gezinde gemeentes waar Oudsten langs trokken om 
te preken, te dopen en het Avondmaal te bedienen. 
Geleidelijk aan raakten wij gewend aan een lokale 
gemeente met een vaste predikant en die vorm lijkt 
nu langzaam uit te sterven. Ondertussen is er een 
gemeente ontstaan die vooral uit jonge mensen 
bestaat, die rondtrekt en even halthoudt op de 
plaats waar er op dat moment iets voor hen te 
doen of te beleven is. Ze houden via de moderne 
sociale media contact met elkaar. Op 19 januari 
van dit jaar troffen zij elkaar in de Doopsgezinde 
Kerk in Alkmaar. Toen de betekenis daarvan tot 
mij doordrong wist is het zeker: Gods Geest waait 
waarheen Zij wil. Wij staan met onze traditie in 
een groter verband. Ons roosvenster past op het 
Keltische kruis, dat ook weer verbonden is met het 
Romeinse kruis. Al die tradities zijn mensenwerk. 
Wij staren ons blind op wat we zien, maar kijken 
we wel goed? Op de voorpagina ziet u rond het 
kruis naar alle kanten licht stralen. Voor mij staat 
dat licht voor het Licht van Pasen, het Licht van de 
wederopstanding. Hoe de toekomst van de Doops-
gezinde Gemeente Alkmaar er uitziet weet ik niet, 
maar ik ben er van overtuigd dat God niet loslaat 
wat zijn hand zo liefdevol aan ons begonnen is.  
 

Een visje, een kruisje, een zonnewiel of een 
roosvenster, het zijn slechts symbolen om ons 
daaraan te herinneren, net als die oneindige lijnen 
op de armen van het Keltische kruis. Laten wij ons 
niet gevangen laten houden in onze eigen sombere 
gedachten die ons moedeloos maken. God was, 
God is en God zal zijn, met zijn mensen op deze 
aarde. Dat is volgens mij de boodschap van Pasen. 
Daar mogen wij ons gewapend met Bonhoeffers 
drie V’s, Vertrouwen, Vrijheid en Verantwoorde-
lijkheid door laten Verrassen en ons er vervolgens 
over Verbazen en Verwonderen. 
Daden gaan woorden te boven, 
maar soms moeten we het ook 
gewoon los durven laten en ons 
overgeven aan wat er op ons af 
komt. Wij weten ons immers 
geborgen in de handen van de 
Eeuwige die ons zijn Vrede schenkt. 

Vertrouwen 

Vrijheid 

Verantwoordelijkheid 

Verrassen 

Verbazen 

Verwonderen 

Vrede
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Agnes van Menen-van Lienen 

Stille hoop

21 maart 2020. Nu is het vrij acuut uit met de pret 
en zitten we allen gedwongen op een schip en we 
hebben geen weet wanneer het schip strandt. Sinds 
bekend is geworden dat er wereldomvattend een 
besmettelijk en dodelijk virus rondwaart, wat om 
beschermende maatregelen vraagt, is niets meer 
hetzelfde in ons bestaan. We worden bedreigd door 
iets, een duisternis, die we niet zien, maar aanwezig 
is en dat is heel ingrijpend en beangstigend. Dit 
virus wordt het coronavirus genoemd. We zitten 
letterlijk in de ban ervan, omdat het zich snel     
verspreidt en besmetting via mensen en dieren 
wordt overgedragen.   

       Op dit ogenblik zijn 
       stemmen en bewegingen 
       vrijwel verstomd. Voor-
       zieningen zijn gesloten, 
       kerken en scholen zijn 
       dicht. Het luchtruim is 
       leeg en de wegen zijn 
       begaanbaar zonder files. 
       Het is stil nu, we leven in
       afwachting en angst 
       regeert, want de dood 
       waart rond. Mensen 
       wachten nu gelaten af. 
       Het gaat ons allemaal 

aan, ons hele bestaan wordt aangetast. We lijken 
nog in een shock te verkeren en in ongeloof. Ge-
dachten dringen zich op, ook een beetje angst en 
paniek zit erbij, want er wordt op TV zo ernstig en 
gewichtig over gedaan. In korte tijd zijn er allerlei 
beperkende maatregelen getroffen en opgelegd op 
straffe van boetes, wanneer men zich niet aan die 
maatregelen houdt en het leger staat gevechtsklaar 

- De meesten zijn als anderen, klonen, geschapen naar het beeld van reclamespotjes,        
pop-ups gezien door 3D brillen in kleuren van Benetton Realitysoap zonder plasma TV. 
- Het denkende deel der natie krimpt sneller dan wol op negentig graden. Zwijgende 
meerderheden vullen opiniepeilingen in multiple choice. Massaproductie bij Madame 
Tussauds. Muziek des Volks, zonder stem.                                                    
- Velen acteren slechts met overbekende teksten. Grijsgedraaide langspelers, een herhaling 
van zichzelf, een lange zomer lang: oude films, modenieuws, sport. Doorlopende 
voorstelling in de Cineac, niet meer dan dat.                   
- Make up en body art verhullen wat van binnen mist. Extreme make-overs van lege hul-
zen alleen de buitenkant glanst. Ze houden van leegte en maken zich druk... Om niets. 
(Uit dichtbundel ‘Liefde en sfeer’ van Adriaan van IJperen uit Heiloo) 

voor het geval dat! Onze bekende leefwereld en de 
bewegingsruimte is hierdoor per direct tot staan  
gebracht en het einde ervan is nog niet te overzien. 
We staan aan het begin van iets nieuws. Iets 
nieuws, een nieuw leven dat we nog niet onder 
controle hebben.    

“Grote bewegingen in de geschiedenis worden 
meestal slechts vanaf de rand meebeleefd, in de 
marge van het dagelijks bestaan en wie kan gaat er 
met zijn rug naartoe zitten. De kranten melden 
keurig wat later in de geschiedenisboekjes komt te 
staan, de feiten lijken onontkoombaar, maar toch 
probeert iedereen er uit alle macht aan te ontsnap-
pen, zoals de tuinman aan de Dood”, schreef      
geschiedenis auteur Geert Mak. Grote bewegingen 
zoals oorlog, rampen en epidemieën, dat zijn     
eeuwige zaken, alleen wij leven maar zo kort in 
deze wereld. Mensen van nu maken wereldwijd de 
ervaring met het besmettelijke virus mee. Geert 
Mak schreef over de natuurlijke behoefte om aan            
gevaarlijke situaties te ontsnappen of om je ervoor 
af te sluiten, zelfs al gebeuren er gruwelijke dingen 
om je heen. Dat het leven gewoon doorgaat. Histo-
risch besef danken we aan schrijvers en dichters.  

Zo vond ik laatst bij het opruimen een ‘poesie-
album’ van mijn tante Agnes (waar ik naar ben        
vernoemd) en mijn oog viel op een versje,          
gedateerd op 24 oktober 1943 van een buurvrouw 
uit Den Helder. Een versje geschreven in oorlogs-
tijd, vlak voordat Den Helder, de marinestad, in 
november geëvacueerd zou gaan worden vanwege 
de vele bombardementen. Daar dacht ik aan toen 
ik dit versje las, aan de levensomstandigheden in 
tijden van oorlog en tegenspoed:

 Nood breekt wetten... Nood leert bidden...  
Most people are other people (Oscar Wilde)
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Ik spreek de hoop uit dat de situatie waarin wij 
ons hier en nu bevinden ergens goed voor is en een 
doel dient. Ik vraag u niet te wanhopen en in deze 
gedwongen bezinningsperiode een stille hoop te 
blijven houden, want “Wat de toekomst brengen 
moge, mij geleidt des Heeren hand”. Dat God u 
mag bijstaan. 

Beste Agnes,
Het is Zondag, en het is triestig weer
Wat kan ik beter doen, deze keer
Wil ik de vervelend-heid verdrijven
Door in deez album wat te schrijven 
Ik wensch je meer zegen dan regen   
Ik wensch je meer pret dan verdriet 
Ik wensch je meer guldens dan centen
Liever een prijs, dan een niet 
Ik wensch je meer vrienden dan haters
Veel meer gezondheid dan pijn 
Ik wensch je meer kussen dan klappen
En voorts wat goed voor je kan zijn
Ter herinnering aan de familie Smit 

Regiodag van 19 april uitgesteld 
We leven in uitzonderlijke tijden, waarin wij  
nood- gedwongen extra fysieke afstand tot elkaar 
moeten houden. Gesprekskringen en kerkdiensten 
waarin wij elkaar normaal regelmatig ontmoeten 
gaan niet door. Het maatschappelijke leven is min 
of meer tot stilstand gekomen. Gezien de ontwik-
kelingen rond het coronavirus en de voorspellin-
gen die aangeven dat wij de top van de crisis nog 
niet bereikt hebben, hebben wij besloten om de  
regiodag die voor 19 april in de agenda staat uit te  
stellen. Op het moment dat wij elkaar weer veilig 
en in goede gezondheid kunnen en mogen  
ontmoeten gaan wij op zoek naar een nieuwe 
datum om onze verbondenheid met elkaar te 
vieren.  Tot die tijd wensen wij u allen veel sterkte 
toe in deze woestijntijd. Gelukkig zijn er veel  
creatieve oplossingen gevonden om toch met  
elkaar in contact te blijven en mogen wij leven met 
het vertrouwen dat er ook weer betere tijden  
zullen aanbreken. 
Met een zusterlijke/broederlijke groet, 

Louise Pondman, Wieteke van der Molen,  
Waldemar Epp en Jelle Waringa 

 

Bloemen en collecten 
eigen gem.  extra coll. 

23-02 Hr. Chr. Blokker 62,85           52,60 
01-03 Mw. E. de Goede 44,15           70,95 
08-03 Zr. H. Roep 42,55           43,50 

Met een knipoog naar het verleden  
Goeie ouwe tijd? Dat zult u mij niet horen zeggen. 
Bij goeie oude tijd denk ik aan mijn kinderjaren 
waarin vader en moeder alle problemen voor je 
oplossen. Een zorgeloos bestaan. Maar dat bestaat 
alleen als je jong bent. 
Met het opruimen van een lade onderging ik dat 
moment van vroeger bij het terugzien van een 
oude schoolfoto. Deze foto stond vele jaren terug 
in de rubriek Klas Apart in een Zaanse Zondags-
krant en door mijn nichtje aan mij was toegezon-
den. Wat een leuke verrassing om, ook nu weer, 
die oude foto van de 6e en 7e klas van school west 
terug te zien met meester Van de Kappelle in ons 
midden. Wat kon die man boeiend vertellen. Je 
hing aan z’n lippen. Toch valt het niet mee je  
werkelijk te identificeren met het wezen kind, dat 
je in een lang voorbije periode van je leven bent 
geweest. 
Het is bijna niet te geloven om al die fleurige  
kinderen op die oude foto te zien stralen. Er gaat 
een enorme levenskracht van uit. 
Toch hadden we heus wel weet van ziekte en 
dood, van werkeloosheid en echtscheidingen, 
maar.... zoals we daar staan en zitten, lijkt het er 
niet op dat wij er ook maar ‘een’ seconde aan 
dachten dat dergelijke rampen ook ons zouden 
kunnen treffen. Toen was het leven voor ons een 
speeltuin. We gingen naar het vervolgonderwijs en 
dachten overal wel voor te kunnen slagen. 
In al die voorbije jaren heb ik het contact verloren 
met mijn klasgenoten. Toch hoorde ik zo nu en 
dan nog weleens iets. Vele zijn al niet meer onder 
ons en de anderen, ach, zij zullen ook weleens 
moeite hebben om deze tijd te begrijpen. Alles  
verandert in een rap tempo. In elk geval zullen ze 
ook wel hard hebben moeten werken, want we 
weten nu dat de weg naar volwassenheid met vele 
hindernissen gepaard gaat. Toen ik mijn klasge-
nootjes stuk voor stuk nog eens op die oude foto 
bekeek dacht ik: “hoe zouden we er nu uitzien,  
allemaal weer terug op een groepsfoto”. 
Ik denk een stuk bescheidener in onze verwachtingen 
en stralend over dingen waarvan we nu de  
zeldzaamheid beseffen. Of we geslaagd zijn zal 
niemand kunnen zeggen, daar bestaat geen enkele 
commissie voor die dat zal kunnen beoordelen. 
Geslaagd zijn in het leven heeft niets te maken met 
intelligentie, bezit of een goede baan. 
Geslaagd is de mens die zijn of haar levensop-
dracht heeft verstaan. En die opdracht heeft altijd 
te maken met de ander, je medemens. 

Tini Visser-Schoone



En ineens besef ik dat die voortdurende verande-
ring, veroorzaakt door de stroom van gedachten, 
mij doet aarzelen aan dit artikel te beginnen en er 
een titel voor te kiezen. Want een titel vormt een 
kader. Legt een invalshoek voor de inhoud vast en 
is een kompas tijdens het schrijven. Deze keer lijkt 
dit vastleggen een struikelblok voor me.  
Ook tijdens onze redactievergadering kwamen we 
niet tot een titel voor dit Paasnummer. Er kwamen 
wel ideeën langs. 
We dachten aan het verdwijnpunt aan de horizon. 
Welke vormen moeten we loslaten en zullen in de 
nabije toekomst verdwijnen? Onze gemeente 
wordt kleiner, heeft jarenlang ons gemeenschappe-
lijk doel gediend. Dat woord zegt het al: de vorm 
dient het doel, maar is het doel niet. Voor ons 
voelt de gemeente (vorm) zo vertrouwd, valt zo 
samen met het doel, dat het mogelijk verdwijnen 
in de toekomst als verlies van beiden aanvoelt. Dat 
is pijnlijk. 
Kruis en kruispunt werden genoemd. Het kruis 

dat verwijst naar een 
groter perspectief:  
verbinding van hori-
zontaal (aarde) en 
verticaal (hemel). 
Het woord kruispunt 
verwijst meer naar 
een keuzemoment 
tussen wegen die 
nieuwe perspectieven 
kunnen openen.  

Ook dachten we aan het beeldverbod uit de Bijbel. 
Hoewel wij steeds beelden nodig hebben om te 
omschrijven waar we voor staan en wat we  
geloven, mogen we niet uit het oog verliezen dat 
die beelden steeds naar het onnoembare verwijzen 
en tijdelijk zijn en vervangbaar. 

Joke Bakker  

Neem je kruis op en volg Mij

Er zijn twee uitspraken uit de Nag Hamadi        
geschriften die regelmatig bij mij opkomen:  
‘De waarheid komt niet naakt in de wereld, maar 
gaat gekleed in beelden en symbolen’.  
‘Velen staan rond de bron, maar niemand is in de 
bron’. 
Ik heb een keer een beeld voor ogen gekregen, die 
beide uitspraken verbindt. 
‘Van over de hele wereld trokken volken op naar 
de Gouden Stad’. Dit is voor mij een beeld voor 
het koninkrijk van God, onze Oorsprong of de 
Bron. De stad kent vele poorten passend bij de 
vele verschillen in geaardheden en geloofsover- 
tuigingen. Onderweg volgt elk volk de aanwij- 
zingen behorend bij de eigen traditie. Het beeld 
van de poort als doorgang is tot in het kleinste  
detail beschreven. Naarmate men de stad nadert 
zijn er meer onderlinge contacten tussen de  
volken, waarin de verschillen van denkbeelden en 
overtuigingen scherper zichtbaar worden. Het zijn 
voortdurend aanleidingen tot onderlinge strijd. 
Wie heeft de waarheid in pacht? De aandacht richt 
zich nu vooral op de beschrijvingen van de  
poorten en de verschillen daarin. De poort wordt 
een doel op zich en verliest daardoor zijn  
oorspronkelijke doel als opening. 
Dat beeld van de poort loslaten wordt bijna  
onmogelijk. Toch is dat noodzakelijk, want door 
de poort gaan betekent deze letterlijk en figuurlijk 
achter je laten. Kinderen kunnen dat als geen 
ander. Ongebonden en vol vertrouwen zullen zij 
verwachtingsvol naar binnen gaan. 
Veel uitspraken in de Bijbel en de gnostische  
geschriften gaan over het Koninkrijk Gods en het 
vermogen naar binnen te gaan. Een ervan is de 
titel die ik uiteindelijk voor dit artikel gekozen 
heb. Een titel die alles en ook niets zegt.  
Dat klinkt vreemd.  

Zelden heb ik zo tegen het schrijven van een artikel voor OpWeg aangehikt. Daar lijken 
verschillende redenen voor te zijn. Teruggekomen van een wintersportvakantie in noord 
Italië (gelukkig buiten de besmette gebieden) raakte door het coronavirus in Nederland 
alles in een stroomversnelling. De routine van het dagelijks leven kwam tot stilstand. Er 
werd ineens van ons gevraagd om bewust te handelen en de beperkingen na te leven.  
Daarnaast vroeg ik mij af waarom ik mij zo bezig houd met de ‘theorie’ terwijl het in de 
praktijk van alle dag geen blijvende invloed lijkt te hebben. Ja, ik weet het. Deze gedachte 
is een momentopname en daar zal weer een andere gedachte op volgen. Een die het weer 
anders ziet. 
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Ik wil daarmee zeggen dat de betekenis van deze 
woorden door de traditie ingekleurd of vanuit de 
eigen ervaring, ieder van ons persoonlijk invult. 
Meestal wordt het kruis geassocieerd met lijden en 
verdriet: ‘elk huisje heeft zijn kruisje’. Die weg van 
Jezus gaan, is dan sterk verbonden met het beeld 
van het lijden en sterven. Je kunt je afvragen of de 
uitspraak van Jezus in die richting wijst. Dat zou 
dan niet stroken met de andere uitspraken: mijn 
last is licht en mijn juk is zacht. Wie zou nog  
aarzelen om zijn eigen levenskruis te dragen en 
Jezus te volgen als dit de belofte is. 
Wat je gelooft geeft richting aan wat je denkt en 
dat bepaalt weer hoe jij jouw leven ervaart. 
Het klinkt eenvoudig maar is lastig om te doen. 
Want dat denken stroomt en slingert je van links 
naar rechts. Dat is de horizontale lijn van het 
kruis. Het fysieke leven binnen de dualiteit doet 
ons alle uitersten ervaren: vreugde en smart, liefde 
en haat, vertrouwen en angst, oorlog en vrede, 
eenheid en af gescheidenheid. Dit deel van het 
kruis opnemen is een mega klus. Want je kunt niet 
alleen het positieve pakketje aannemen. Ook het 
negatieve deel van het spectrum zal doorleeft   
moeten worden als het zich aandient. 

Vanwaar komt mijn hulp was de vraag van dit 
jaar? Die hulp is het verticale deel van het kruis. 
Het is onze verbinding met de bron, met de   
schepper die Jezus zijn Vader noemt. Hij is het  
wezenlijke deel van ons. Hij is werkzaam binnen 
onze fysieke realiteit, zolang wij in onze vorm  
(lichaam) bestaan, maar is die vorm niet. Hij is  
onbeperkt alom tegenwoordig.  
Kijk nu naar wat jij gelooft - zie wat je erover 
denkt - voel wat dat met je doet. 
De oude en steeds actuele opdracht ‘mens ken 
uzelf’ en het oer verlangen om echt thuis te 
komen, doet ons zoeken naar die verbinding met 
het Al of welk woord voor jou dit onbegrijpelijke 
benadert. Dat het aanvaarden van het leven in de 
vorm van dit kruis niet onmogelijk is, heeft Jezus 
ons voorgeleefd. Daarom nodigt hij jou en mij uit 
om hem te volgen. Zonder oordeel wil hij ons    
leiden in ons vallen en opstaan, in ons ongeloof en 
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groeiend vertrouwen, in onze angst en zachtmoe-
digheid. Kortom in de horizontale dualiteit. Hij 
troost en bemoedigt je in momenten van  
mislukking en gevoel van onvermogen.  
Als ik dit nu schrijf komen deze woorden bij mij  
binnen en zie dat ik met dit onvermogen erg kan  
worstelen. Ook besef ik dat mijn (ver)oordelende  
gedachten dit veroorzaken. 
In dit besef kan ik het voor dit moment loslaten, 
maar weet dat het onherroepelijk opnieuw de kop 
op zal steken, omdat het hoort bij het horizontale 
   deel van ons leven. 
Het dagritme van het kloosterleven kent, verdeeld 
over de dag, gebedsmomenten. Dit zijn mogelijk-
heden om wezenlijk stil te staan bij de verticale 
verbindingslijn. Onze dagindeling kent dat niet. 
Op dit moment zet ik de timer op mijn mobiele  
telefoon. Als die klinkt sta ik stil en kom tot rust 
met behulp van mijn ademhaling, zonder al te veel 
gedachten. Ik drink meteen een glas water, dat 
schiet er ook vaak bij in. Zo snijdt het mes aan 
twee kanten. Hoe lang ik dit volhoud? Dat weet ik 
niet. Maar bij elke herinnering mag ik zonder 
schuldgevoel opnieuw beginnen. 
Er is dat prachtige gebed dat de horizontale en 
verticale lijnen met elkaar verbindt: 

God, geef me 
Kalmte om te aanvaarden  
 wat ik niet kan veranderen: 
Moed om te veranderen  

wat ik kan veranderen: 
Wijsheid om tussen deze twee  

onderscheid te maken. 
 

In het hart van het kruis is de stilte  
en het luisteren.  

Hierin rust de wijsheid van het innerlijk weten. 



De zon straalt uitdagend, de lente is nog nooit zo 
vroeg geweest. Toch heb ik daarbij niet het geluks-
gevoel van andere jaren, bezig als ik ben mijn     
situatie te bepalen. Als deel van een risicogroep 
ben ik kwetsbaar en dus in quarantaine. Op de 
radio hebben ze het over een kantelpunt, dat 
klopt. Het maakt mij vreemd genoeg niet panieke-
rig, ik heb al eens eerder een crisis beleefd. De 
Tweede Wereldoorlog brak minder onverwacht uit 
dan het coronavirus nu; je wist maanden van tevo-
ren al wat er zou gebeuren. ‘Landgenoten’... het is 
10  mei 1940,  zeven uur in de ochtend, die een 
stralende dag belooft, een krakende stem vertelt 
dat we in oorlog zijn. ‘Eindelijk’, denk ik want 
alles liever dan onzekerheid. De vrede, dit jaar 75 
jaar geleden, zullen we dit keer helaas niet samen 
kunnen gedenken: afstand houden is het parool.   
Gelukkig hebben we de media en kunnen we via  
internet met elkaar in contact blijven. En dat de 
zondagse kerkdiensten digitaal doorgaan. De familie 
blijft op afstand. ‘Blijf binnen, ma‘; ‘niet naar de 
markt, pa!’ Ouderen en zieken proberen het beste te 
maken van hun ballingschap. Vitale mensen bieden 
hulp en het leger wordt ingeschakeld bij het zieken-
vervoer. Hoe houd je jezelf overeind? Het lijden 
komt dichtbij, waar eindigt de maatschappelijke 
ontwrichting? De veertigdagentijd bleef voor mij 
lang louter een mooi symbool maar dringt zich 
steeds meer aan mij op. ‘‘Ieder huisje heeft zijn 
kruisje”, zei mijn oma. Onder het kruis kom je niet 
uit, het staat voor lijden, zeker als je gaat voor 
liefde. ‘‘De liefhebbende vader straft zo wreed”, zei 
ooit een vriend, ‘‘en zadelt de wereld op met oorlo-
gen, rampen en crisis?” Maar het zijn mensen die 
hun macht misbruiken die het leed veroorzaken en 
de Heer aan het kruis nagelden, en ze deden dat in 
opdracht. Net als wij keken ze weg van het kwaad, 
omdat je met verzet het eigen lijf riskeert. 
 
IJdelheid 
Het is zoals u weet ook Bonhoeffer-jaar. Kort voor  

Jeanne Kleijn-Seijffer 

Een ongemakkelijke waarheid  

Geen huisje zonder kruisje 
Nederland is op slot. De straten zijn leeg. Zelfs Amsterdam krijgt iets van een provinciestad.  
Geen sport of vermaak, blijf binnen, luidt immers het advies. Bewaar afstand. Een virus dat je 
niet ziet, legt de samenleving plat en verstoort contacten. Dit is de wereld op zijn kop, wie haast 
zich nog? Het wordt, binnen en buiten, beangstigend stil. Het begrip ‘lijdenstijd’ lijkt akelig  
reëel. En geen mens die de toekomst kent. 
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onze bevrijding werd de vermaarde Duitse theo-
loog en verzetsstrijder gefusilleerd. Dietrich Bon-
hoeffer stamde uit een Luthers familie. Hij 
realiseerde zich gaandeweg dat zijn kerk zich te  
afzijdig hield van de Jodenvervolging. Omdat hij 
de Schrift uiterst serieus nam, keerde hij zich tegen 
het Nazibewind en moest dat met zijn leven       
betalen. In ‘Dietrich Bonhoeffer, zijn leven in 
beeld’ (Ten Have, 1985) is een brief afgedrukt,  
die mij diep raakte. Een fragment: 
“...Toen gebeurde er iets dat mijn leven tot nu toe 
geheel veranderd heeft, ik begon voor het eerst van 
mijn leven echt de bijbel te lezen. Ook dat is heel 
erg om te zeggen. Ik had weliswaar veel gepreekt, 
veel van de kerk gezien, veel er over gepraat en  
geschreven - en toch was ik nog geen christen, 
maar nog altijd heel wild en sterk mijn eigen heer 
gebleven. Ik weet dat ik destijds van Jezus Christus 
een voordeel voor mezelf had gemaakt, voor mijn 
eigen dwaze ijdelheid. Ik bid God dat het nooit 
meer zover komt. Ik had ook nog nooit, of maar 
heel zelden, gebeden. 
Ik was in alle eenzaamheid heel vergenoegd met 
mezelf. Daar heeft de bijbel me uit bevrijd, en dan 
vooral de Bergrede...” 
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Zelfonderzoek 
Deze woorden van pijnlijk zelfonderzoek zijn voor 
mij een soort oog-opener. Willen we niet allemaal 
het mooie voorbeeld van Christus volgen en  
kruipen we daarbij niet al gauw in de rol die het 
minst verplicht? Veilig kerkje spelen, wegkijkend 
van het onrecht houd de wereld buiten de deur. 
Maar je kunt je ook hard maken voor een recht-
vaardiger samenleving zonder machtsdenken en 
fascisme die Gods wereld beschadigen. Bonhoeffer 
werd in het voetspoor van Christus pacifist en deel 
van de (verboden) Bekennende Kirche. Ook hij  
onderging een lange lijdensweg, hij die wist dat er 
voor een fan van Christus altijd hoop is. Als veel-
belovend theoloog bleef hij lang ‘zijn eigen heer’, 
omringd door prachtige symbolen. Tot hij de diepe 
betekenis van het lijden ontdekte en God echt die-
nen ging. Het kruis hoort thuis op de weg van de 
wieg tot het graf. Het is overal, in de door natuur-
rampen getroffen landen, de oorlogsgebieden. In de 
sloppenwijken waar mensen nauwelijks mens kun-
nen zijn en zelfs in het welvarende Europa waar 
het coronavirus hard toeslaat. Voor de eerste keer 
beleef ik de veertig-dagentijd bewust; ik verbaas 
mij over de snelheid waarmee het dagelijks bestaan 
verandert. Weg haast, de agenda's zijn opeens leeg. 
Het gros van de mensen beseft hoe goed het is om 
naar elkaar te luisteren; er is veel aardigheid om 
ons heen.  
We zullen het moeten redden met zijn allen. Wat 
bijzonder dan toch dat er een Doopsgezinde ge-
meente is waarop je kunt terugvallen; waar mensen 
zijn die even bellen of mailen en in digitale dialoog 
de zondagse dienst handen en voeten geven. De 
‘stille week’ zal door een even rustige Pasen wor-
den gevolgd. Geen familie over de vloer en speuren 
naar verstopte paaseitjes in de tuin. Maar wel een 
hoopvol gevoel, God wil met ons verder. Laten wij 
ons koesteren door de lentezon, er is reden tot opti-
misme. Zijn hoop doet leven al kun je er niet     
omheen dat leven in zijn geest mede - lijden is en 
ook wij de beker niet altijd kunnen ontlopen.   
Menselijkheid, las ik eens, geeft absurd lijden  
betekenis.  
Bonhoeffer begreep de goede boodschap; niet  
langer was hij ‘zijn eigen heer’, hij verdedigde 
Gods volk met alles wat in hem was en werd, pas 
39 jaar oud, in kamp Flossenburg gefusilleerd.  
Tijdens zijn detentie heeft hij veel geschreven.      
Het gedicht  ‘Wie ik ben’ eindigt met overgave: 
‘‘Wie ben ik? Ik ben een speelbal van mijn  
eenzaam vragen. Wie ik ook ben, gij kent mij, 
ik ben van u, mijn god”. 
Laten wij het hem nazeggen, met Pasen!  

Schrijven in beeldvorm (bij de voorpagina)  
Het verlichte glas-in-lood raam in de voorgevel van 
ons kerkgebouw straalt rust en evenwicht uit. Al 
lijkt de afbeelding alle kanten uit te wijzen, te  
sturen en te draaien. Creatie van een evenwichtig, 
ingekleurd, speels lijnenspel: ‘zonnewiel’. 
Het ronde raam verwijst naar het zonnewiel in het 
keltisch kruis, als symbool van vruchtbaarheid. Als 
symbool van leven en geluk. Het zonnewiel is vaak 
gebruikt om christenen een veilig adres te wijzen. 
Ons kerkgebouw aan de Koningsweg is zo’n plek,  
al bijna vijf eeuwen lang.  
Bijna vijftien eeuwen geleden landde de Ierse  
monnik Columba met 12 metgezellen bij toeval op 
Iona. Het werd en is nu het eiland van inspiratie en 
verbinding (wrang genoeg mogelijk gemaakt met  
donaties van de Britse wapenindustrie). Zorgvuldig 
beheerd door National Trust and Heritage of  
Scotland. 
Het achterliggend keltisch kruis op onze voorpagina 
beeldt die eeuwige verbinding uit. Het geeft de relatie 
aan tussen tijd en ruimte. En het geeft de juiste  
richting aan. En dan is het omslagbeeld ook onrustig 
en spannend in en rond het kruis en ‘zonnewiel’. 
Woeste bewegingen in diverse kleuren. Rondom ons 
en ook in mij is soms het evenwicht zoek.  
Onrust door heftig nieuws over coronavirus,  
ziekten, oorlogen, vluchtelingenleed, armoede en 
dood. Maar ook onrust door tegenstellingen en    
conflicten tussen anderen en mij. “Een aansporing 
om de confrontatie met de anderen aan te gaan om 
te proberen er gezamenlijk uit te komen’, schrijft 
NRC columnist Bas Heijne in zijn recent essay 
‘Mens/onmens’ met een verwijzing naar de  
Bergrede: “Is het een verdienste als je liefhebt wie 
jou liefheeft? {…} En als jullie alleen je broeders en 
zusters vriendelijk bejegenen, wat voor uitzonder-
lijks doe je dan?” Annejet van der Zijl, dit jaar de  
auteur van het boekenweekgeschenk, scherpt dit over 
zichzelf aan met: “Nog steeds ben ik ongevoelig voor 
groepsdruk. Als iedereen roept dat het A is, denk ik 
er nog eens rustig over na of het niet B kan zijn.”  
Ik wil mij graag met de titel van Rutger Bregman’s 
boek ‘De meeste mensen deugen’ vereenzelvigen. 
Want is het in de huidige verwarrende tijd niet ver-
rassend en bemoedigend hoe groot de algemene  
bereidheid is om te willen inspringen voor anderen. 
Dicht bij ons gebeurt dat via de app ‘Hulp  
Havenmeester’ (ons appartementengebouw).   
We leven naar Pasen 2020. Het vieren van de  
verrijzenis. Het mysterie, dat wij gewend zijn samen 
te beleven in ons kerkgebouw. Dit jaar is dat helaas  
anders. Maar het feest van nieuw leven zal er  
opnieuw zijn. En ook het glas-en-lood raam zal ons 
onverstoord inspireren en Verlichten.      

        Kees Knijnenberg 



Esther in ‘t Veld geïnterviewd 
door Andrea Wieffering
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Esther in ‘t Veld reisde afgelopen februari 
af naar Lesbos, Vluchtelingenkamp Moria, 
als vrijwilliger om mee te helpen bij de   
opvang van vluchtelingen. 10 Vragen aan 
Esther over haar ervaring.  

1) wat was voor jou de reden om af te reizen naar 
Lesbos, naar vluchtelingenkamp Moria?
Mijn voornaamste reden was dat Tessa, mijn   
oudste dochter al naar Moria was geweest. Dat 
wakkerde iets in mijzelf aan. Ik wilde niet ‘later’ 
als ik met pensioen ben en zeeën van tijd heb iets 
goeds doen; nee, nú al. 
2) Heeft jouw geloof een rol gespeeld in dit besluit?

Ja, ook. Met name het Doops-
gezind zijn: ‘daden gaan woor-
den te boven’. Ik ben ook 
bewust met een Christelijke   
organisatie meegegaan. De 
overkoepelende organisatie 
heet Euro Relief en de christe-

lijke organisatie heet Christian Refugee Relief. Wij 
waren met een groep van 14 vrijwilligers, in de 
leeftijd van 21 tot en met 69 jaar. Ik sliep in een 
appartement met drie anderen. Elke avond sloten 
we af met een avondsluiting met gebed, gesprek-
ken en samen zingen. 
3) Kun je vertellen hoe een dag eruit zag?          
Poeh, elke dag was anders! De eerste dag was de 
kennismakingsdag. We kregen een rondleiding 
door het kamp en ’s middags waren we bij het  
warehouse; dat is de plek waar de eerste pakketten 
voor nieuwkomers worden gemaakt. Dat moet je 
je voorstellen als een basis-overlevingspakket:   
ondergoed, tandenborstel, zeep, een set kleding... 
Daar hebben we de eerste dag nog wat uren       
gewerkt. ’s Avonds gingen we uit eten en zoals   
gezegd daarna de avondsluiting.
Omdat de sfeer al vrij grimmig was, konden we in 
onze week niet naar Mytilini. Er werd ons afgera-
den daar uit eten te gaan - iets wat je normaliter 
wel zou doen, het is de hoofdstad van Lesbos - 
omdat het te gevaarlijk zou zijn. Er waren al veel 
demonstraties van vluchtelingen en ook eilanders 
en tegendemonstraties van eilanders en later ook 
van Neonazi’s. We bleven dus in een klein dorpje 
vlak bij Moria. 
Er waren verschillende diensten op een dag. Zo 
kon je te werk worden gesteld in het warehouse, 
maar ook een avondshift draaien: dan was je  

bijvoorbeeld  bij de jongere jongens en moest je 
controleren of de jongens die naar binnen wilden, 
daar ook daadwerkelijk naar binnen móchten; 
Can i see your police papers please? Daar waren 
niet alle jongens blij mee… Gelukkig was er ook 
altijd een shiftleader aanwezig, die in geval van 
opstootjes meehielp. De shift ’s nachts werd alleen 
door mannen gedaan.
Het is een dorp van 20.000 man. Er is een hele 
bloeiende economie ontstaan: een markt met vers 
fruit, heerlijk vers brood. Ik heb daar de lekkerste 
falafalwrap ooit gegeten! En als je daar dan staat, 
komt iemand van de koffiezaak: “komen jullie  
koffie drinken? Nee, geen geld, dit is van het huis!” 
Als vrijwilligers werden we echt gewaardeerd. 
4) wat was het meest indrukwekkende dat je hebt 
meegemaakt? 
Ik denk dat dat het ‘kerkhof’ van zwemvesten 
was… Je moet weten; het hele strand lag bezaaid 
met zwemvesten en die moesten ergens heen... Er 
is nu één plek uitgekozen waar alle zwemvesten op 
één grote hoop liggen. Een enorme berg met 
zwemvesten, een losse schoen, stukjes boot...    
Onvoorstelbaar. Je moet je voorstellen; in élk 
zwemvest heeft een mens gezeten… een mens die 
het al dan niet gehaald heeft... 
5) hoe was het contact met vluchtelingen? 
Héél héél vriendelijk. We werden altijd begroet in 
het kamp met je rechterhand op je hart en de 
woorden; hello my friend, how are you? Dat was 
de standaardbegroeting en die vind ik heel mooi; 
hand op je hart. 
Er waren wel gedragsregels; fysiek contact werd 
zoveel mogelijk vermeden. Handen schudden deed 
je eigenlijk niet, maar er waren ook vluchtelingen-
mannen die dat wel deden.
Zo werden we uitgenodigd door een zeer gastvrije 
Afghaanse meneer om bij hem op de thee te 
komen. Die thee! Mierzoet! Ik heb later gehoord 
dat Afghanen 10 liter thee zetten en daarin 1 kilo 
suiker gooien! Maar dat terzijde. We gingen thee 
drinken bij deze meneer en zijn dochter en hij ver-
telde ons zijn verhaal: hij was in Afghanistan een 
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hoogleraar. Toen zijn vrouw werd vermoord door 
de Taliban besloot hij met zijn dochter te vluchten. 
Hij wilde juist dat zijn dochter wél naar school 
kon gaan. Op het kamp gaf hij zijn dochter 6 uur 
les per dag. Zij moest Farsi leren en Engels, haar 
schriften zagen er piekfijn uit! 
Dat is ook de reden dat veel gevluchte Afghanen 
naar Duitsland willen: in Duitsland mogen asiel-
zoekers wel gelijk naar school en aan het werk. 
Meneer de hoogleraar wil graag een betere toe-
komst voor zijn dochter, met een goede opleiding. 
Iets dat in zijn eigen land niet meer mogelijk is 
door de Taliban.
Het was trouwens heel grappig, zegt Esther; je 
vraagt je vast af hoe we communiceerden: door een 
vertaalapp! Hij toetste iets in het Farsi in en in het 
Engels verscheen de vertaling! Of hoorde je ineens 
een Engelse stem iets zeggen; heel onwerkelijk! 
Ook was er een meisje dat zowel Farsi als Engels 
sprak. Zij is een keer met ons meegelopen toen we 
uitzochten welke mensen waar woonden en dat 
was behalve praktisch ook erg gezellig. 
6) was je geloof je tot steun op locatie? 
Ja. Het was een fijne groep. Ik ben zelf niet van 
huis uit gewend om bijvoorbeeld voor elke maal-
tijd te bidden, nu gebeurde dat wel en dat was erg 
prettig. Het is toch het idee van een gezamenlijk 
doel, vanuit het geloof zoiets doen. Op een gegeven 
moment kwam een vluchtelingvrouw op ons af en 
vroeg ons; waarom doen jullie dit? Waarom zijn 
jullie hier? Eén iemand van de groep antwoorde: 
My God sent me. De vrouw antwoordde: You 
must have a good God. Dat is toch mooi?  
7) heeft deze reis je veranderd?
Ik ging er blanco in. Ik heb bewust niets opgezocht 
over statistieken. Ik wilde het juist erváren. Toen ik 
in het kamp kwam, zag ik inderdaad individuen: 
zoals de Afghaanse hoogleraar en zijn dochter. Dan 
zijn het geen ‘vluchtelingen’ meer, maar mensen.
Je ziet echt in wat voor een weelde wij leven: er 
heerst daar cholera en schurft. Vluchtelingen   
kunnen zich niet altijd wassen. De vrijwilligers die 
er vast werken, werken er drie maanden achter      
elkaar en gaan dan één maand naar huis om bij te 
komen. De eerste twee weken zijn ze standaard 
ziek. Het is een heel ongezonde omgeving. 
8) heeft deze reis je kijk op de vluchtelingen    
problematiek veranderd? 
Ik denk het wel. Toen ik weer thuis was, was ik de 
eerste paar dagen heel boos aan het worden.     
Europa doet niet wat ze belooft! Griekenland 
heeft geen geld voor zoveel mensen en krijgt het 
echt zwaar voor de kiezen.
En: het is geen vakantie. Als je denkt, leuk ik ga 

vluchtelingen helpen, doe het dan niet. Het is     
namelijk niet leuk. Het is zwaar uit je comfort-
zone. Je stapt uit de wereld van je donzen kussens 
en de simpele problemen als: wat moet ik van-
avond eten? Je ziet écht wat er nog meer gebeurt 
op de wereld: Er zijn lekkende tenten en zieke 
mensen. We hadden twee dagen storm en stonden 
letterlijk tot onze knieën in de modder. 
Er zijn teveel mensen op een te klein oppervlak. Je 
moet je bedenken: Moria is een doorvoerkamp; 
het idee was dat mensen zich daar aanmelden en 
na een aantal dagen naar een ander Europees land 
doorgingen. Nu zitten deze mensen en alle nieuwe 
mensen er nu al járen te wachten... te wachten of 
ze überhaupt worden toegelaten. Dat zorgt voor 
onvrede, vooral onder de jongeren. Hierdoor   
ontstaat agressie en onveiligheid. Want er is alleen 
verveling en  onzekerheid. En daar kwam ook 
mijn boosheid vandaan: Europa doet niet wat het 
belooft. En ik weet ook niet wat oplossing is.
9) wat zou je willen meegeven aan mensen die 
ook naar Lesbos gaan? 
Doen! Ook als je fysiek niet helemaal gezond bent, 
gewoon gaan! Dat is niet noodzakelijk, er zijn   
namelijk genoeg mogelijkheden en dingen te doen. 
Alles kan naar eigen kunnen.
In onze groep was ook een vrouw van 69 jaar; zij 
deed wat ze kon. Wees ook niet bang om te gaan; 
de vrijwilligers zijn veilig en worden goed               
beschermd. Ik heb me geen moment onveilig          
gevoeld. Er is veel steun en ook de vluchtelingen 
zelf geven bescherming door bijvoorbeeld aan te 
geven dat je ergens beter niet heen kunt gaan. 
En wat ik nog meer mee wil geven: verwacht niet 
dat je wonderen kunt verrichten. Zie het als      
druppeltjes; al die vrijwilligers zijn druppeltjes op 
een gloeiende plaat. Sámen geef je iets. Ik denk 
ook niet; wat fantastisch dat ik er was; maar       
misschien heb ik voor één iemand iets kunnen        
betekenen. Dat is al genoeg. 
10) wat wil je zelf nog vertellen?
Ik kwam een vrijwilliger tegen tijdens een avond-
dienst en hij was een Amerikaanse Mennonite. Het 
was leuk om te merken dat er veel Mennonites in 
Moria waren: uit Pennsylvania, Montana, echt 
Dutch Mennonites... Wij raakten aan de praat en 
ik dacht; we zijn heel verschillend; in Nederland 
zijn we als Doopsgezinden heel liberaal. Maar al 
pratende kwam ik erachter dat we heel veel 
gemeen hadden: geen kinderdoop, je woord is je 
woord, geen eed afleggen. En natuurlijk daden 
gaan woorden te boven! We waren daar allebei aan 
het helpen... vrijwillig. Toch mooi om te zien dat 
we meer gemeen hadden dan dat we verschilden.  
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Verslag van de themabijeenkomst  
van zondag 16 februari  

Tijdens de ledenvergadering van 10 november 
werden wij met de neus op de feiten gedrukt: onze 
kerkenraad is klein en kwetsbaar, maar er zijn niet 
direct mensen beschikbaar om deze kleine en 
kwetsbare kerkenraad aan te vullen. Tegelijk 
weten we dat de betrokkenheid van de leden, 
vrienden en belangstellenden van onze gemeente 
groot is. Bijna de helft is op de één of andere wijze 
actief in de gemeente. Dat is een participatie-graad 
waar veel kerken en andere vrijwilligers organisa-
ties jaloers op zouden zijn en dat mogen wij ons 
zelf af en toe best eens vertellen. De gemiddelde 
leeftijd in de gemeente ligt hoog en met het     
klimmen der jaren neemt onze belastbaarheid nu 
eenmaal af, dus ook de mogelijkheid om er nog 
even een klus bij te nemen. Tijd dus om ons te   
beraden op een andere manier van werken, zodat 
wij met de beschikbare talenten en energie de 
gemeente zo goed mogelijk draaiende kunnen 
houden. De eerste stap is dan je afvragen: ‘wie zijn 
wij?’ ‘wat is onze identiteit?’ Daar hebben we de 
afgelopen jaren al een paar themadiensten aan 
gewijd en ook de kring Bergen/Schoorl/Heer-
hugowaard en de kring Heiloo hebben zich over 
deze vragen gebogen. De tekst van het bekende 
wandbord komt dan altijd weer langs. Daarnaast 
de geloofsvrijheid, de eigen verantwoordelijkheid, 
de platte organisatie en de vredestheologie. Leren, 
vieren, dienen en getuigen. Trefwoorden die onze 
identiteit omschrijven en die we steeds in 
gedachten moeten houden als we over de structuur 
van de gemeente nadenken. We blijven immers een 
geloofsgemeenschap.
16 Februari keken wij ook naar de taken die er op 
het bordje liggen van de kerkenraadsleden. Als je dat 
allemaal achter elkaar in een PowerPoint presentatie 
langs ziet komen, dan is dat een indrukwekkende 
hoeveelheid. Gelukkig zijn in de loop van tijd al vele 
kerkenraadstaken naar verschillende werkgroepen 
en commissies gedelegeerd. Een verstandige         
beslissing! Belangrijk is echter een goed werkende 
onderlinge communicatie om het risico te vermijden 
dat er langs elkaar heen gewerkt wordt en er 
wrijvingen ontstaan. Het is essentieel de zaken zó te 
organiseren dat alle lijnen uiteindelijk op één plaats 
bij elkaar komen. Wie wordt de spin in het web?                     
Er is behoefte aan een lijst met concrete taken die 
mensen op zich kunnen nemen. Daarnaast is het 
belangrijk dat er prioriteiten worden gesteld en 
grenzen worden aangegeven.  Moet alles dat we 
nu doen gedaan blijven worden of mag er         

misschien ook iets blijven liggen? Zijn er zaken die 
nu blijven liggen, maar die eigenlijk toch gedaan 
zouden moeten worden? Kunnen verschillende 
taken van de kerkenraadsleden misschien uit- 
gevoerd worden met de hulp van een assistent?           
De kerkenraadsleden voelen zich allemaal erg      
verantwoordelijk voor de gemeente en voor alles 
dat daar in moet gebeuren. Dat maakt het soms 
ook lastig om dingen los te laten. Helaas gaan ook 
bij de huidige kerkenraadsleden de jaren tellen en 
ze weten niet hoe lang zij hun taak nog naar ieders 
tevredenheid kunnen blijven vervullen. We hebben 
nu afgesproken dat zij de komende tijd bij gaan 
bijhouden wat zij in hun rol als kerkenraadslid 
doen. Daarbij zullen ze zich steeds afvragen: is dit 
belangrijk en dringend? Dan doe ik het direct 
(maar schrijf het wel op). Is het wel belangrijk, 
maar niet dringend? Dan doe ik het later. Is het 
niet belangrijk, maar wel dringend? Dan delegeer 
ik het. Maar aan wie? Is het niet belangrijk en ook 
niet dringend? Dan doen we het gewoon niet.                 
Met de lijstjes van de kerkenraad, maar ook met 
vergelijkbare lijstjes uit de diverse werkgroepen en 
commissies kunnen we dan takenlijsten gaan 
maken met concrete taken die mensen op zich 
kunnen nemen. De gemeente is nog te groot om 
het helemaal zonder organisatiestructuur te       
kunnen doen, maar inmiddels wel klein genoeg 
om het allemaal wat informeler en pragmatischer 
aan te pakken. Gelukkig bleek 16 februari dat 
iedereen daar van doordrongen is en voelen we 
ons allemaal verantwoordelijk voor de gemeente. 

        Louise Pondman 
 

Rectificatie  
In het vorige nummer van Op Weg kondigde ik met 
een kort artikel ons veertigdagenmailproject aan. 
Ds. Alle Hoekema (hij leest Op Weg nog steeds met 
aandacht) wees mij erop dat er een      storende fout 
in mijn artikel zat. Ik begon dat artikel met de zin: 
“Vorig jaar was het 75 jaar geleden dat Dietrich 
Bonhoeffer in kamp Flossenbürg terecht werd ge-
steld.” dat moest natuurlijk zijn: “Dit jaar is het 75 
jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer in kamp Flos-
senbürg terecht werd gesteld.” Bonhoeffer overleed 
op 9 april 1945.                                                     
Aan ons veertigdagenmailproject doen dit jaar 22 
mensen uit drie verschillende gemeenten mee, uit 
de lutherse gemeenten, uit de oudkatholieke pa-
rochie en uit onze doopsgezinde gemeente. Het is 
weer een bijzondere ervaring om zo met elkaar op 
weg te gaan naar Pasen én het project heeft geen 
last van het coronavirus.              Louise Pondman 



Berichten uit de kerkenraad 
Wie had kunnen bedenken dat wij nu in een periode  
zitten van sociale onthouding! Ons hele gemeenteleven 
ligt plat. Alleen mailverkeer, elkaar bellen, WhatsAppen, 
Facebook, of een kaartje sturen is het contact dat we 
nu met elkaar hebben. Vreemd voelt dat!  
Oók vreemd om een aantal punten uit de kerkenraads-
vergadering van maart voor Op Weg te schrijven en 
dan ontdekken dat er niet zoveel te melden valt omdat 
er veel onzekerheid is over wat ons na 6 april nog te 
wachten staat! 
Kunnen we nog avondmaal houden op 9 april, onze 
Pelgrimsroute op Goede Vrijdag en met elkaar Pasen 
vieren? De thema bijeenkomst op 16 februari over de 
taken die kerkenraadsleden vervullen met de vraag: 
hoe kunnen we mét elkaar de kerkenraad helpen deze 
taken te verlichten, was een goede bijeenkomst. 33 
Leden/vrienden waren gekomen op een winderige, re-
genachtige zondag. Het was fijn dat er nu voldoende 
tijd was om in groepjes te praten. De PowerPoint, liet 
duidelijk zien wat er allemaal op het bord van kerken-
raadsleden afkomt. Voor velen een eyeopener. De  
conclusie van deze ochtend is, dat er behoefte is aan 
een takenlijst. Als die bekend is, kunnen leden/vrienden 
kiezen welke werkzaamheden zij eventueel kunnen 
overnemen. Hoe meer we samen doen, hoe meer  
saamhorigheid!  
Op 26 februari is de kerkenraad in een extra vergade-
ring bij elkaar gekomen om verder te praten over: 
waarom zit je in de kerkenraad, hoe ervaar je je functie, 
tegen welke knelpunten/dilemma’s loop je aan en waar 
wil je ondersteuning in hebben?   
Juist deze laatste vraag wordt nu verder uitgewerkt en 
op onze Gemeentevergadering van 3 mei  hoopt de ker-
kenraad met een takenlijst te komen. 
Als het goed is, heeft een aantal van u van zr. Hilda  
Wouwenaar het verzoek gekregen een jaarverslag te 
maken en dat voor 29 maart bij haar in te leveren. 
Van de drie filmmiddagen zijn er twee geweest en de 
laatste, op 24 maart, is helaas afgelast vanwege het  
coronavirus. Toch kan er al een conclusie gemaakt 
worden over deze middagen. Het blijkt iedere keer 
weer dat de belangstelling voor deze filmmiddagen van 
onze kant minimaal is. Het zijn voornamelijk Remon-
strantse leden die komen. De vraag rijst: Is er nog 
draagvlak om door te gaan? In de komende DoReLu 
vergadering op 11 mei zal geëvalueerd worden hoe  
verder of anders stoppen. 
In de Feestweek van de Oecumene van 31 mei tot en 
met 7 juni is er in onze gemeente een ‘Stilteplek’. Op 2, 
4 en 6 juni is onze kerk open van 10.00 uur tot 14.00 
uur. Tussen 12.00 uur en 12.15 uur houden zr. Hilda 
Wouwenaar (2 juni), ds Louise Pondman (4 juni) en br. 
Anne de Jong (6 juni) een kort meditatief moment. Ge-
durende  de openingstijd wordt passende muziek ge-
draaid. Men kan een kaarsje aansteken en even rustig 
gaan zitten. We zoeken voor de tijd dat de kerk open is 
leden/vrienden die aanwezig willen zijn. Twee per dag. 
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Beste en lieve broeders, zusters van de 
Doopsgezinde gemeente Alkmaar!  
Helaas lijkt het niet meer, als gevolg van de crisis,  
mogelijk om aan het einde van een dienst te trakteren 
bij mijn afscheid van jullie. Binnenkort verhuizen we  
immers naar Den Haag. Ik ben in 1982 vanuit Koog 
aan de Zaan lid geworden en Maria was lange tijd als 
vriendin van de gemeente betrokken bij diverse  
activiteiten totdat zij kosteres werd in de parochie in 
Heiloo. Zonder uitzondering heb ik mij altijd thuis en 
geborgen gevoeld in de gemeente en heb mooie  
momenten maar ook heftige zaken meegemaakt. Een 
paar keer kerkenraadslid, spelen in de dienst, schrijven 
voor Op Weg, twee keer in een beroepingscommissie: 
dat waren mijn voornaamste ‘wapenfeiten’.  
Onze vier zoons zijn allemaal bij geboorte in de dienst 
voorgesteld aan de gemeente en we hebben nog wel eens 
gezamenlijk als een bandje opgetreden. De laatste jaren 
kwam ik door drukte niet vaak in de zondagse dienst 
maar ik bewaar warme herinneringen aan velen van  
jullie en weet zeker dat ik jullie ga missen. Vol goede 
moed gaan we beginnen aan een nieuwe fase in ons 
leven en daar hebben we erg veel zin in. We staan als  
geloofsgemeenschap onder druk, dat kunnen we niet 
ontkennen. Maar zoals nu ons leven in een totale  
reset-periode is beland, zo maken we misschien ook in 
onze gemeenschap een doorstart mee - wie zal het  
zeggen. Pas goed op elkaar en hopelijk nog eens tot 
ziens! Dank nog voor de bloemen bij de laatste keer dat 
ik orgel speelde in de dienst!  

Mede namens Maria,  
een hartelijke en broederlijke groet van Klaas Sabel

Het is nog ver in de tijd maar als u denkt: ”Dat wil ik 
wel”, kunt u zich melden bij zr. Wouwenaar.  
De paaspakkettenactie en onze waterputactie zijn nu 
meer dan anders afhankelijk van onze giften per bank. 
Vergeet ze niet!  
Zoals gezegd: niets is zeker in deze tijd maar laten we 
elkaar vasthouden met alle middelen die ons ter be-
schikking staan.                                 Anneke Struijf 

Collectedoelen (via internet-bankieren  
zolang er geen kerkdiensten worden gehouden)  
ARK Paaspakkettenactie:  
nl77 ingb 0002 6852 43 t.n.v. Alkmaarse Raad 
van Kerken o.v.m. Paaspakkettenactie  
Mennonite World Conference:  
nl19 abna 0243 4938 86 t.n.v.  
Algemene Doopsgezinde Sociëteit o.v.m. mwc  
Kinderhuis Bethanië: nl07 abna 0446 6085 13 
t.n.v. Kinderhuis Bethanië  
Stichting Menno Simons SDMF: 
nl31 rabo 0141 9641 38 t.n.v. Stichting Menno 
Simons sdmf  
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Actuele staties tijdens  
kruiswegdienst op Goede Vrijdag  
Michiel de Jong heeft mooie herinneringen aan de 
oecumenische kruiswegdiensten, die al twintig jaar 
in Purmerend zijn gehouden. Michiel schreef  
hiervoor teksten, w.o. onderstaande over twee van 
de veertien staties ter ondersteuning van het werk 
van organisaties, die zich inzetten voor vrede en 
gerechtigheid. Teksten die aan de actualiteit nog 
maar steeds niets verliezen... 
 
2e Statie: Jezus neemt het kruis op de schouders 
Liliane Fonds - voor kinderen met een handicap in 
ontwikkelingslanden 
In ontwikkelingslanden worden kinderen met een 
handicap dikwijls dubbel gepakt. Ten eerste door 
hun handicap. Vervolgens door omgeving en hun 
familie. Vaak worden ze verstoten en weggestopt. 
Het leven wordt hen onthouden. Zij krijgen als 
het ware een kruis opgelegd. Te zwaar om alleen 
te dragen. Die kinderen en hun familie zitten ge-
vangen in de vicieuze cirkel van cultuur en armoe. 
Ziet u die beelden in uw huiskamer ook? De  
kinderen met een handicap krijgen een medische 
behandeling. Een antwoord op hun roep ”Geef 
ons...” Er worden hun hulpmiddelen verstrekt, op 
maat gemaakt. Ze krijgen een vakopleiding en ze 
worden begeleid op hun weg naar zelfstandigheid. 
Ze tellen weer mee in hun omgeving en bij hun  
familie. Hun zelfrespecrt groeit en groeit. 
De mensen, die het Lilane Fonds steunen, nemen 
het kruis van hun schouders, zodat ze weer mee-
doen en leven. Hebt u het ook gezien? Over de  
gezichten van die kinderen trekt weer een lach! 
 
7e Statie: Jezus valt voor de tweede maal onder 
het kruis. Microkrediet - De kredietverlener met 
passende voorwaarden voor de aanvragers 
Als het ons in het Westen al niet lukt om een  
eerlijker en rechvaardiger wereld op te bouwen, 
hoe vergaat het dan de armen, de ambachtslieden 
en coöperaties in het Zuiden? Ja helaas, de realiteit 
is dat zij vallen en blijven vallen, onder het kruis 
van het heersende economische systeem, met vaak 
mensonterende gevolgen: ’de dood in de pot’. 
Zo langzamerhand weten wij, als Jezus valt, dat is 
om opnieuw op te staan, met een nóg grotere wil 
om ’de weg naar de ander te gaan’. 
Misschien heeft dit inzicht inmiddels ook hier 
postgevat en is het reden voor ons in het Westen: 
Microkrediet is opgestaan! Opgestaan om ’de weg 
naar de ander te gaan’. Om de armen de hand te 
reiken, door kredietverlening op maat. Dat wil 

zeggen ’zachte, wederzijds passende voorwaarden’. 
Microkrediet doet de arme mensen, hun coöpera-
ties en hun initiatieven opstaan. Met ’krediet op 
maat’ worden de mensen van het Zuiden als het 
ware bij de Wereldfamilie getrokken. Zij staan op 
uit hun situatie van onmacht, met de vaste wil om 
aan hun eigen toekomst te bouwen. 

 
Dankwoord  
aan Carla van Wijngaarden 
Graag hadden wij tijdens een dienst Carla van 
Wijngaarden willen bedanken voor haar werk als 
boekhoudster van onze gemeente. Helaas kan dat 
niet vanwege de gezondheid van Carla. Daarom 
het woord van dank aan haar in deze Op Weg. 
Omdat wij samen een groot aantal jaren zorg  
hebben gedragen voor het financiële beleid van 
onze doopsgezinde gemeente, heeft de kerkenraad 
mij gevraagd dat dankwoord te schrijven.  
Carla, vanaf 2007 heb jij de boekhouding van 
onze gemeente op een voortreffelijke manier         
verzorgd. Voor jou betekende dat, dat je dagelijks 
de boekhouding in de gaten hebt gehouden. Eerst 
heb je samengewerkt met Rineke de Jonge, die in 
2007 het penningmeesterschap van mij had over-
genomen. Na haar zittingsperiode in de kerken-
raad als penningmeester heb ik dat weer van haar 
overgenomen. Omdat wij beiden uit de autodealer- 
wereld kwamen was er een goede ‘klik’ tussen ons. 
Een functie als boekhouder wordt grotendeels 
thuis uitgevoerd. Als gemiddeld gemeentelid  
beseft men niet wat ervoor komt kijken om de 
boekhouding op orde te houden. 
Behalve het dagelijks bijhouden van inkomsten en 
uitgaven heeft Carla ervoor gezorgd dat huurders 
van onze gebouwen op tijd de huurnota kregen. 
Maandelijks kreeg de kerkenraad de stand van de 
bankrekeningen door. Zorg dragen dat onze  
predikant op tijd haar salaris via het IDGP kreeg. 
Het opstellen van de jaarlijkse conceptbegroting 
en de jaarrekening en balans. Via de financiële 
commissie de kerkenraad adviseren over financiële 
kwesties. De wijze waarop je dat alles hebt gedaan 
zou ik willen karakteriseren als: Deskundig – 
Nauwgezet – Met hart en plezier voor het vak van 
boekhouden. Het is voor jou en de gemeente erg 
jammer dat je mede vanwege de gezondheid nu 
stopt als boekhoudster. We zijn jou veel dank  
verschuldigd voor al het werk dat je gedurende 
dertien jaren hebt gedaan!   
Heel veel dank voor al het werk, en hopelijk een 
verbetering in je gezondheid.            

  Hans de Jonge 



 Op Weg 
kwartaaluitgave

Predikant:  
Ds. Louise Pondman-de Wilde, tel. 072-8 887 948; 
louise.pondman.de.wilde@gmail.com 
 
Kerkenraad:   
Voorzitter: vacature  
Secretaris: H.G. Wouwenaar, tel. 072-5126036;  
wouwenaar1@live.nl  
Penningmeester: A. de Jong, tel 072-5 092 998; 
annedejongschoorl@doopsgezind.nl  
Lid: C. de Jonge-van Zanen, 072-5 612 063 
h.jonge6@upcmail.nl 
 
Financiële administratie: J. de Vries,  
tel. 072-5 826 303, edith.jo@kpnmail.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

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

www.doopsgezind-alkmaar.nl
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wo 1 april Exodus 12:14-28    De vooravond van de  
bevrijding  

do 2 april Exodus 12:29-42    Voorbij 
vrij 3 april Exodus 12:43-51    Feestregels 
za 4 april Exodus 13:1-16    Gedenken en vooruitzien  
zo 5 april Matteüs 21:1-17    Kinderdienst 
ma 6 april Exodus 13:17-14:14    Gods weg 
di 7 april Exodus 14:15-31    Recht door zee 
wo 8 april Matteüs 26:1-16    Tot elke prijs 
do 9 april Witte donderdag  

Matteüs 26:17-75    Gevangen om te bevrijden 
vrij 10 april Goede vrijdag  

Matteüs 27:1-56    Cruciaal 
za 11 april Stille zaterdag  

Matteüs 27:57-66    Veiligheidsmaatregel  
zo 12 april Pasen  

Matteüs 28:1-7    Beving 
ma 13 april Tweede Paasdag  

Matteüs 28:8-15    Wat is waarheid? 
di 14 april Exodus 15:1-21    Zingende broeders en zusters 
wo 15 april Exodus 15:22-27    Bitter en zoet 
do 16 april Exodus 16:1-20    Verlangen naar de vlees-

potten van Egypte 
vrij 17 april Exodus 16:21-36    Neem, eet 
za 18 april Psalm 111    Daadkracht  
zo 19 april Prediker 9:1-10    Optimisme? 
ma 20 april Prediker 9:11-18    Schijn bedriegt 
di 21 april Prediker 10:1-11    Blijf kalm 
wo 22 april Prediker 10:12-20    Leef bewust 
do 23 april Prediker 11:1-10    Zet niet alles op één kaart 
vrij 24 april Prediker 12:1-14    Ouderdom komt met gebreken 
za 25 april Psalm 95    Luister en jubel  
zo 26 april Handelingen 15:1-5    Verdeeldheid 
ma 27 april Handelingen 15:6-21    Het verlossende woord 
di 28 april Handelingen 15.22-35  Bemoedigende woorden 
wo 29 april Handelingen 15:36-16:5 Wie gaat er mee? 
do 30 april Handelingen 16:6-15    Oversteek 

Voor een moment van stilte in april

Pasen   
Op z’n paasbest 
stond hij er, 
in ’t zilver 
met een strikje. 
De Paashaas.   

  Pasen vatten 
  is wat anders        
   Michiel de Jong


