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Br. Cornelis Willem Bruinvis (1829-1922), 
apotheker, steunpilaar der Doopsgezinden, redacteur van De Alkmaarsche Courant, 

raadslid, wethouder, initiatiefnemer van het Stedelijk Museum Alkmaar, oprichter
van het Gemeentelijk Archief, schrijver van onderstaand gedicht, archivaris, bouwkundig 

tekenaar en de architect van de hierboven afgebeelde voorgevel van ons kerkgebouw. 

Als stil des Zondags de arbeid ligt
Drijft ons een sterk begeeren
Een woord te horen dat ons sticht,
Den hoogen God te eeren,
Met hen die éénes geestes zijn,
En in gedachten vroom en rein
Een stonde te verkeeren.



 2

zgan
Het begrip zgan is ooit ‘leuk’ bedacht om de
mensheid te verleiden niet alleen maar op
jacht te gaan naar iets nieuws. Door, hoewel
de verleiding groot is om voor het nieuwe te
kiezen, het bestaande goede een faire kans te
geven. Is zgan dan ècht wel zo goed als er met
‘als nieuw’ wordt gesuggereerd? En wat is dan
goed (genoeg)? Intussen gaan de vernieu-
wingen onstuitbaar door. Of we het willen of
niet: zo worden wij b.v. echt allemaal het 
internet binnen gezogen. Die internet revolu-
tie, die zo veel lijkt op de revolutie die ruim
500 jaar geleden heeft plaats gevonden met de
uitvinding van de boekdrukkunst en die de 
reformatie rugwind gaf en ‘booming’ maakte.
Met de loden letter, die ruim 500 jaar dienst-
baar is geweest aan vrijwel alle technische en
maatschappelijk ontwikkelingen. Met
weliswaar wel een hoog soortelijk gewicht,
dus wat minder vluchtig dan zijn digitale
opvolger. De verleiding van de digitale revolu-
tie lijkt onstuitbaar. Zodanig dat veel wat
goed was en is, ‘uit het beeld dreigt te raken’.
De verwarring erdoor is groot. En de angst
voor die verwarring ook. Het is belangrijk dat
we ons daarvan bewust zijn. Want vanaf dan
drijft hopelijk ook het besef boven, dat alles
wat was de oorsprong is van wat zich nu en
straks ‘als nieuw’ aandient. Maar tegelijk zijn
wij ons ervan bewust, dat vernieuwingen
elkaar wel heel snel opvolgen. We leven 
ontegenzeglijk in een dynamische, creatieve
tijd. En dat dit met name door de oudere 
generaties als overrompelend wordt ervaren.
En óók: dat de jongere generaties geen idee
(kunnen) hebben waarom dit niet ‘alleen maar
leuk’ wordt gevonden. Laten wij blijven
proberen ons met zoveel mogelijk anderen, zo
nu en dan, te onttrekken aan die verwarring…
Al is het maar een uurtje, op de zondagmor-
gen. Om ‘Een woord te horen dat ons sticht,
den hoogen God te eeren’, schrijft broeder
Cornelis Willem Bruinvis in een van zijn
gedichten. Hij, als initiatiefnemer van zoveel
vernieuwingen in Alkmaar (o.a. de ontwerper
van de voorgevel van ons kerkgebouw), ruim
honderd jaar geleden. Ik ben overtuigd van
zijn gelijk! Hoe heilzaam zo’n moment in de
week werkt, samen ’met hen die éénes des
geestes zijn’.    zgan!             Kees Knijnenberg

www.doopsgezind-alkmaar.nl
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De komende diensten in september in de 
Doopsgezinde kerk aan de Koningsweg 12 
te Alkmaar

27 aug. 10.00 uur Ds. L. Pondman
3 sept.    10.00 uur Ds. J. Roelofs
10 sept.  10.00 uur Ds. L. Pondman

Start zondag
17 sept.  10.00 uur Br. A. de Jong
24 sept.  10.00 uur Ds. L. Pondman

m.m.v. Doopsgezind Kerkkoor
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Redactie-contact: zr. Joke Bakker, 
telefoon 072-5335883, 
email: jokebakker-5@ziggo.nl

Redactie: Joke Bakker, Jeanne Kleijn-Seijffer, 
Agnes van Menen-van Lienen, Louise Pondman-
de Wilde, Hans de Jonge, Kees Knijnenberg en
Klaas Sabel.
Opmaak Kwartaaluitgave: Kees Knijnenberg;
opmaak Nieuwsbrief: Jan Bart.
Inleverdatum kopij Op Weg oktober: 18 sept. 2017

Bij het omslag: 
een collage van beeldelementen, betrekking
hebbend op gebeurtenissen in en onderwerpen
van de komende maanden.



De thema’s van de volgende etappes zijn geïnspi-
reerd op de drie wegen die Dorothee Sölle wees
voor een pelgrimage van gerechtigheid en vrede.
Nadat we opstandig waren geworden gingen we
vol goede moed op weg. Wij volgden eerst de 
positieve weg (via positiva) met het thema ‘Geroe-
pen om te leven, geschapen naar Gods beeld’. Wij
mogen in het vertrouwen leven dat wij gewild en
gekend zijn door God. Tegelijk vraagt God van
ons om verantwoordelijkheid te nemen voor wat
wij doen. Om ons te helpen heeft Hij ons met de

Thora de nodige leefregels gegeven. 
Eenmaal onderweg sloeg de twijfel toe. In hoe-
verre zijn wij zelf de oorzaak van conflicten en het
gebrek aan gerechtigheid? Met het thema ‘Blinde
vlekken’ hielden wij onszelf een spiegel voor. Wij
volgden de negatieve weg (via negativa), de weg
van inkeer en bezinning.
Op de negatieve weg kunnen wij onszelf gemakke-
lijk de put in praten en als wij daar blijven zitten
dan zijn wij verder weg van onze bestemming dan
voor onze pelgrimsreis. Er is verandering nodig.
Het komende jaar volgen wij daarom de transfor-
matieve weg (via transformativa). Met het motto

Louise Pondman

Je mag opnieuw beginnen
Al een paar jaar zijn wij onderweg, als pelgrims, op de weg van gerechtigheid en vrede.
Nee, eigenlijk moet ik het anders zeggen, wij zijn al eeuwen onderweg op dat pelgrims-
pad, dat God voor ons heeft aangelegd, maar een paar jaar geleden besloot de Wereld-
raad van Kerken om de focus te richten op deze pelgrimage. Ook de Nederlandse
Doopsgezinde Broederschap gaat elk jaar een nieuwe etappe op dit pad. 
Eerst liepen wij ons warm met het thema ‘Opstandig’. Voor je in beweging komt moet je
eerst opstandig worden van de heersende situatie. Om pelgrim voor gerechtigheid en
vrede te worden heb je de moed nodig om op te staan en in beweging komen en niet thuis
op de bank blijven zitten mopperen dat het allemaal zo slecht gesteld is in de wereld. 
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‘zo goed als nieuw’ gaan wij op zoek naar visie en
inspiratie om de ellende te overwinnen, gesteund
door de vergevende en omvormende kracht van
God.
De wereld zegt ons niet de goede woorden aan,
daarom gaan wij op zoek in de Bijbel naar inspire-
rende verhalen over mensen die, net als wij, af en
toe verdwalen, het zicht op de weg naar God kwijt
raken. Soms door onoplettendheid en gemakzucht,
maar veel vaker omdat ze denken dat ze hun heil
gemakkelijker elders kunnen krijgen, bij ander
goden, of door het heft in eigen hand te nemen.
Keer op keer blijken die alternatieve routes echter
dood te lopen. Steeds dieper komen ze in de put te
zitten. Al is een put nog zo diep, uiteindelijk 
bereik je een keer de bodem en is het mogelijk om
je af te zetten en de weg naar boven weer te vin-
den. Het vraagt om moed en vertrouwen van de
mens, maar God komt zijn beloften na. Zodra
mensen zich opnieuw tot God keren, zo lezen wij
in de Bijbel, keert God zich ook weer tot hen. God
hoorde het weeklagen van zijn volk in Egypte en
God hoorde het weeklagen van zijn volk aan de
stromen van Babylon en Hij bracht hen thuis. 
Inspirerende verhalen waar wij kracht uit mogen
putten om vol te houden op onze weg.

Mensen zijn vaak kuddedieren die doen wat 
anderen ook doen. Als alle volkeren om hen heen
goden hebben die zij kunnen zien een aanraken,
dan willen zij dat ook, zelfs als die godjes van
hout en steen niets kunnen uitrichten. Als alle 



maakten zich los van wat toen dé kerk was en 
begonnen opnieuw. Er waaide een nieuwe frisse
wind. Mensen raakten geïnspireerd, maar opnieuw
dachten velen zelf de wijsheid in pacht te hebben.
Ze waren er van overtuigd dat al die anderen niet
deden wat God van mensen vraagt. Opnieuw brak
er een ‘stammenstrijd’ uit. De ene groep gelovigen
vervolgde of verketterde de andere.  Uiteindelijk
kwam de erkenning dat wij als mensen nu eenmaal
allemaal ons eigen perspectief hebben en nooit de
volledige waarheid kunnen overzien. Het leverde
vrijheid van geloof op, maar die vrijheid werd
soms vrijblijvendheid en uiteindelijk onverschillig-
heid. Opnieuw zijn er velen die denken dat ze het
best zonder God afkunnen. Als ze niet denken dat
het zonder God kan, dan toch in ieder geval wel
zonder kerk. 
Toch blijven er de vragen naar de zin van ons
leven. Lopen wij hier op aarde rond om zelf zo
veel mogelijk uit het leven te halen, desnoods ten
kosten van anderen onder het motto ‘you only live
once’, dus lang leven de lol? Of hebben wij een
verantwoordelijkheid ten opzichte van de wereld
om ons heen, de mensen die in deze wereld leven
en de kinderen en kleinkinderen die na ons
komen? Gerechtigheid en vrede is immers meer
dan de afwezigheid van oorlog, maar ook voor 
iedereen een veilige plaats om te leven, voldoende
te eten, veilige drinkwater, gezondheidszorg, 
onderwijs en ga zo maar door. Kunnen wij dat
echt zonder God? Of gaat het toch nog steeds om
God lief te hebben met heel je hart, heel je kracht
en heel je verstand en je naaste als jezelf? Dat blijft
volgens mij toch nog steeds onze belangrijkste
richtingaanwijzer op ons pelgrimspad van gerech-
tigheid en vrede.
Wij zijn al zo vaak verdwaald. Komen wij ooit
nog aan op onze eindbestemming? De meeste 
pelgrims ontdekken in het pelgrimsoord waar ze al
die tijd naar op weg waren dat niet de eindbestem-
ming, maar de weg er naar toe hun leven heeft 
veranderd. Als nieuwe mensen gaan zijn verder
door het leven. Ook wij gaan, met vallen en op-
staan, onze weg, in het vertrouwen dat we steeds
weer opnieuw mogen beginnen als wij de weg even
zijn kwijt geraakt. Levend voor Gods Aangezicht
vormen Gerechtigheid en Vrede zowel onze weg
als onze bestemming. Met Gods hulp zal het gaan
van die weg zowel ons zelf als de wereld waarin
wij leven veranderen en zo goed als nieuw maken.

Ga met God!
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volkeren een koning hebben, dan willen zij dat
ook, zelfs al weten ze dat er maar één hun Koning
kan zijn en dat is God. Als alle volkeren wapens
hebben, dan willen zij dat ook, zelfs al weten ze
dat wie een wapen oppakt er zelf door om zal
komen en dat je als klein volk nooit de militaire
overmacht zal hebben die nodig is om je vijand 
gewapenderhand te verslaan. Durven vertrouwen
dat je zonder kunt is en blijft moeilijk. Gelukkig
geeft God de moed niet op. Iedere keer stuurt hij
boodschappers op weg om zijn volk de juiste weg
te wijzen. Profeten gingen gepassioneerd aan de
slag. Ze hielden de mensen voor dat ze op de 
verkeerde weg waren, maar meestal bleven zij 
roependen in de woestijn tot de mensen de bodem
van de put voelden en echt niet meer wisten hoe
het verder moest. Pas dan luisterden ze en waren
ze bereid om het boetekleed aan te trekken en zich
opnieuw tot God te wenden. God zette dan een
streep onder het verleden en begon opnieuw. 
Telkens weer.
Zelfs als mensen met de Thora in de hand leven
kan het nog mis gaan. Zo hadden de Farizeeërs de
wet tot een keurslijf gemaakt. Alleen als je je aan
hun uitleg van de letter van de wet hield dan zou
het goed komen, zo geloofden zij. Ondertussen 
lieten ze weduwen en wezen aan hun lot over.
Jezus liet zien dat het niet om de letter, maar om
de geest van de wet gaat. Het gaat er niet om zelf
zo vroom mogelijk te leven, maar om God lief te
hebben met heel je hart, heel je kracht en heel je
verstand én je naaste als jezelf, want die is precies
als jij. Je naaste heeft net als jij er behoefte aan om
opgemerkt te worden, gezien en gehoord te 
worden en als het nodig is, geholpen te worden.
Jezus stuurt zijn leerlingen op weg om die bood-
schap te verkondigen. Petrus doet dat op die Pink-
sterdag in Jeruzalem met een vlammend betoog en
velen sluiten zich bij hen aan (Handelingen 2). Uit
de brieven van Paulus weten wij dat het, alle
goede bedoelingen ten spijt, al snel weer mis ging
in de jonge gemeenten. Eigenbelang en verschil
van inzicht leveren al snel conflicten op. Hoezo is
dat Rijk van Gerechtigheid en Vrede nabij?
Ook in de eeuwen daarna gaat het steeds weer
mis. Mensen van de Weg waren het, die eerste
Christenen, maar al snel werden het mensen van
het instituut kerk. Opnieuw verzandde het in 
regels en dogma’s. Was dat wat Jezus bedoelde
toen Hij ons een nieuwe weg wees? Wilde Hij een
instituut of een andere manier van leven? 500 jaar
geleden waren er mensen die dachten dat het 
anders bedoeld was. Luther, Calvijn, Zwingli en
mannen als Menno Simons en Hans de Ries,
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Hans de Jonge interviewt Antoinette Hazevoet en Jopie Siebeling

In 400 jaar van schuilkerk
naar dopers ‘pronkstuk’

Wat heeft de commissie als doel voor ogen m.b.t.
de programmering van het jubileum?
De Doopsgezinde gemeente op gepaste wijze dit
jubileum te laten vieren, en de burgers van de 
Gemeente Alkmaar kennis te laten maken met het
oudste, nog bestaande bakstenen doopsgezinde
kerkgebouw in Nederland.
Door een programma samen te stellen dat vorm
geeft aan het verleden, heden, en doopsgezinde
perspectief, willen zij de gemeente naar buiten
brengen. Zaterdag 21 oktober is er een Open
Huis, waarin de geschiedenis van het kerkgebouw
in al zijn aspecten wordt belicht. Voor alle leef-
tijdsgroepen, jong en oud, is een aantrekkelijk
programma gemaakt.

Gaat het om alleen het stenen gebouw, of ook wat
er zich in de afgelopen 400 jaar aan kerkenwerk
door leden en vrienden zich heeft afgespeeld?
De focus ligt op het gebouw, maar uiteraard komt
de ontwikkeling van de gemeente aan bod.
De afgelopen 400 jaar heeft zich gekenmerkt door
afwisselende perioden van bloei en terneergang.
In 1617, toen de gemeente een grote bloeitijd
doormaakte, werd onder de bezielende leiding van
Hans de Ries begonnen met de vervanging van het
houten kerkje door het thans bestaande stenen
kerkgebouw. Het werd een schuilkerk die vanaf de
Koningsweg niet te zien was. In 1853 werd de
voorgevel gemoderniseerd in neoclassicistische
stijl, naar een ontwerp van Cornelis Willem Bruin-
vis. Met deze verbouwing wilde onze gemeente

In een tijd van ontkerkelijking, waardoor kerkgebouwen leeg komen te staan, en soms
een andere functie krijgen, weet de Doopsgezinde Gemeente zich al ruim 400 jaar 
aan de Koningsweg in Alkmaar te handhaven. Zo’n jubileum willen wij niet aan de 
aandacht van onze gemeente en de Alkmaarse burgerij laten ontsnappen. In het weekend
van 21-22 oktober wordt het met een Open Huis en een jubileumdienst gevierd.
Welke mensen maken deel uit van de jubileumcommissie? Het zal duidelijk zijn dat 
voor de organisatie van zo’n weekend een goede voorbereiding noodzakelijk is. Hiervoor
is dan ook een speciale commissie in het leven geroepen, bestaande uit: Jopie Siebeling, 
Antoinette Hazevoet, Christiaan Blokker, Annemarie Blokker, Marjolijn Bras en Hans 
de Jonge.Ondersteund door: Wiebe van Slooten, Bert Siebeling, Jan Bart en Kees 
Knijnenberg. Met Jopie Siebeling en Antoinette Hazevoet ging ik in gesprek om de 
plannen van de jubileumcommissie voor het voetlicht te brengen. Beiden geven leiding/
coördinatie aan de commissie. 

zich doen gelden als behorend bij de gegoede 
burgerstand. Na deze periode was er helaas sprake
van een sterke afname van het ledental. Hierdoor
was de kerkenraad genoodzaakt om bij de burger-
lijke gemeente aan te kloppen voor financiële 
bijstand. Na de Tweede Wereldoorlog kende onze
gemeente weer een explosieve groei, die nu weer is
gekrompen tot rond de 100 leden.

Op welke wijze wil de commissie de buitenwereld
(burgerlijke gemeente) laten weten dat er een
Doopsgezinde Gemeente al zo lang in Alkmaar
aanwezig is?
Tijdens de Open Monumentendag op zaterdag 9
september zijn onze deuren, zoals ieder jaar, open
voor iedereen. Daar wordt tevens promotie 
gemaakt voor het Open Huis op 21 oktober. 
Flyers met informatie over het Open Huis op 
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Activiteiten in augustus/
september
28-08 14.00 Koorrepetitie Mennozaal
03-09 16.30 Pretkadetten Mennozaal
04-09 14.00 Koorrepetitie Mennozaal
06-09 09.30 Kerkenraad Kerkenraadskamer
06-09 14.00 Ontmoetingskr.  Kerkenraadskamer
09-09 10.00 Monumentendag
10-09 10.00 Startzondag
11-09 14.15 Koorrepetitie Mennozaal
12-09 14.00 Kring Bergen/Schoorl
13-09 20.00 Mennonights
18-09 09.30 Onderhoudcie.   Mennozaal

14.15 Koorrepetitie Mennozaal
19-09 10.00 Kring Heiloo
25-09 14.15 Koorrepetitie Mennozaal
30-09 Seniorentocht
03-10 09.30 Bureau overleg    Kerkenraadskamer
04-10 09.30 Kerkenraad Kerkenraadskamer

14.00 Ontmoetingskr.   Kerkenraadskamer
19.30 Vervolgbijeenkomst o.l.v. Rien Erkelens
Interreligieuze ethiek II  Mennozaal

Aanleverdatum kopij Op Weg: 18 september 2017
Informatie bijeenkomsten kringen, zie hieronder de contact-
personen: Kring Bergen-Schoorl: Klaartje van Leersum, tel. 072-
5812361, hartleers@planet.nl; Kring Heiloo: Irene van de Pavert,
072-5333287; Mennonights: Fam. In ’t Veld, 072-5401362; 
Waardse Leeskring: Hilda Wouwenaar, 072-5126036, 
wouwenaar1@live.nl 

Bloemen en collecten
datum bloemen t.b.v.       eigen gem.  extra collecte
18-6 Fleur de Graaf         33,55 22,15
25-6 Zr. M. Bakker          31,50 35,85
02-7 Zr. A. van Meenen   61,20 61,20
09-7 Zr. E. Last 34,00 30,80
16-7 Zr. W. de Jong 52,90 32,70
23-7 Zr. G. Hetem 43,00 38,00
30-7 Fam J. Woudstra 30,15 31,00
06-8 Fam. G. Klein 59,35 59,10
13-8 Zr. F. Weehuizen 57,90 69,90

zaterdag 21 oktober zullen in de directe omgeving
van de Koningsweg op marktdagen worden 
uitgedeeld. Via onze website, de Facebook-pagina,
ons gemeente blad ‘Op Weg’ en de lokale media,
vindt verder promotie plaats. Genodigden worden
schriftelijk benaderd.

Hoe ervaren jullie de samenwerking in de commissie?
Als heel goed. Het verloopt heel soepel; iedereen
houdt zich aan afspraken wat moet worden gedaan.

Het jaarthema van de ADS is: ‘Zo goed als nieuw’;
geeft dat raakvlakken voor de jubileumviering?
Niet zo direct, de focus is gericht op het monu-
ment, maar door het organiseren van het Open
Huis en met de jubileumviering willen wij een 
signaal afgeven dat wij er als gemeente zijn.

Tenslotte
Jopie en Antoinette spreken hun dank uit voor al
die vrijwilligers die nu al bezig zijn, en anderen die
tijdens het jubileumweekend bereid zijn hun mede-
werking te willen verlenen. Op mijn beurt wil ik
nu al beiden bedanken voor al het werk wat zij
samen met de commissie aan voorbereidende
werkzaamheden hebben verricht.
Om de speciale jubileum dienst op zondag 22 ok-
tober te kunnen bijwonen is vooraf AANMELDEN
noodzakelijk, ook door leden en vrienden van de
gemeente. Dit i.v.m. het maximaal aantal toe te
laten personen in de kerkzaal.



Maar dan blijkt het voordeel van veel ideeën ook
een keerzijde te hebben: Waar begin ik?
Ik koos voor ‘Zo goed als nieuw’.
Dat thema van de ADS ‘zingt’ al wat langer rond
van binnen en ik vind het een spannend thema: oud
of nieuw, ongebruikt of versleten, oubollig, niet van
deze tijd of zich steeds weer vernieuwend. Verschil-
lende teksten komen boven drijven: ‘Er is niets
nieuws onder de zon’, spreekt Prediker. ‘Stil maar,
wacht maar, alles wordt nieuw’, zingt het lied. En ik
vraag u: hoe voelt het voor u? Is uw geloof zo goed
als nieuw of voelt het meer als 2e hands? Het is
goed om daar eerst zelf even bij stil te staan. Welke
rol speelt voor u de traditie waarin wij staan? Zou
u nu een geloofsovertuiging omarmen die compleet
nieuw is? Durf je daar dan in te stappen, zonder te
weten wat het voor jou betekent en met je doet?
Het is net als met het kopen van een apparaat. Je
onderzoekt het aanbod, vergelijkt waar mogelijk,
maar vooral ook ervaringen van gebruikers helpen
je om een keuze te maken. En ja natuurlijk, dan is
het de vraag hoe jij het zelf gaat ervaren, want ieder
mens beleeft het op geheel eigen wijze. 

Als we de verhalen
lezen uit het oude tes-
tament, dan lijken die
er vooral op gericht
om Gods volk steeds
weer op het goede
spoor te zetten. Eigen-
lijk is er dan niets
nieuws onder de zon.
Men dwaalde van
Gods wegen af en dan
stonden er profeten

Joke Bakker

Juweel

op, die van Gods wege opriepen om weer te leven
naar de Thora. Dan verschijnt Jezus, die - staande
in die traditie - een compleet nieuw perspectief wil
onderwijzen en doorgeven. Een nieuwe weg, los van
het steeds weer terugkerend jojo-effect van afdwa-
len en teruggeroepen worden. 

In het Thomas Evangelie
lezen we het zo: Ik zal je
geven wat geen oog heeft
gezien en wat geen oor
heeft gehoord en wat geen
hand heeft aangeraakt en
wat boven elke gedachte
verheven is (logion 17).
Het is zo nieuw, zo anders
dat ook de leerlingen het
maar moeilijk kunnen vat-
ten. Ja het is niet te vatten,

niet te (be)grijpen. En dat maakt het lastig en zet
mensen vaak op het verkeerde been. Het wordt
makkelijk misverstaan en is daardoor van af het
begin een bron van strijd geworden. Toch spreekt
het ook al eeuwen mensen aan. Het raakt je diep
van binnen; wekt in je een gevoel van heimwee. En
dan heeft Jezus niet alleen met woorden onderwe-
zen, maar heeft zijn woorden geleefd! Hij maakt het
nieuwe door zijn manier van leven zo goed als
nieuw. Hij is de eerste gebruiker, die de werking
heeft ervaren. Ik zie Hem graag als oudste broer, die
het geboortekanaal als eerste heeft vrijgemaakt en
begaanbaar voor ieder ander. Het kanaal van 
opnieuw geboren worden. Als eerst geborene is hij
er om ons allen daarin terzijde de staan. Al is zijn
leer door zijn leven zo goed als nieuw geworden, in
ons leven zijn ervaringen wel compleet nieuw.

Wat een weelde!
Toen wij bijeenkwamen voor 
onze redactievergadering van het
komende Startnummer, bleken er
dit keer wel drie thema’s op tafel 
te liggen. ‘Zo goed als nieuw’, het
jaarthema van de ADS. ‘Van
schuilkerk tot dopers pronkstuk’,
gekozen door de jubileumcommissie voor het 400-jarig bestaan van ons kerkgebouw. En
in 2018 gaat STABEI met ‘Geestdrift’ voortvarend van start. Na wat overleg bleken de
thema’s elkaar te raken en hier en daar gedeeltelijk te overlappen, en kregen wij bij het
schrijven van een artikel de vrijheid ons door alle drie te laten inspireren...
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Dank!
Hierbij willen wij de familie Van Laere hartelijk
bedanken voor de grasmaaier.

Namens de kerkenraad, Hans de Jonge 

Ik wil iedereen hartelijke danken voor de kaart die
ik mocht ontvangen na mijn val. De belangstelling
is hartverwarmend.                           Betty Elzinga

Hierbij wil ik mijn doopsgezinde broeders en zus-
ters, vrienden en vriendinnen van de DG Alkmaar
heel hartelijk bedanken voor de attentie die ik
mocht ontvangen van Hilda Wouwenaar t.g.v.
mijn 75e verjaardag.                    Dick den Hartog

Het heeft ons goed gedaan de kanselbloemen te
ontvangen. Gelukkig is de operatie van mijn man
Frits nu achter de rug. We hopen op een voorspoe-
dig herstel.                                        Marja Bakker

Zondag 13 augustus bezocht Joke Bakker mij in
het ziekenhuis met de bloemen uit de dienst. Ze
staan te stralen in de kamer! Heel hartelijk dank
daarvoor.                                      Floor Weehuizen

Een Oosterse wijsheid spreekt van het niet voor een
tweede keer in dezelfde rivier kunnen stappen. De
bedding van de rivier reguleert het water, maar door
het voorbij stromen is in letterlijke zin de stap erin
steeds nieuw. Zo is er de bedding van de verhalen,
de uitspraken en het leven van Jezus waarin hij het 
Christusbewustzijn realiseerde en dwars door lijden
en sterven heendroeg. Durft u er daadwerkelijk in te
stappen? het erop te wagen dat ook in u het Chris-
tusbewustzijn zal ontwaken met de voor ons niet te
bevatten belofte dat je daarin de dood niet zal sma-
ken. De Geestkracht die daarin vrijkomt is niet te
stuiten: niet door de mens en niet door de dood.
Het is het juweel dat aan het licht komt, schittert en
straalt. Oud of nieuw, het is van onschatbare
waarde.

Interreligieuze ethiek II
Elke dag maken we keuzes. Daarbij spelen normen
en waarden een belangrijk rol. Onze waarden en
normen hangen samen met onze antwoorden op
de vraag naar de zin en het doel van ons leven. In
drie avonden bezinnen we ons op actuele thema’s
in de samenleving van vandaag. Wat hebben 
religies Boeddhisme, Jodendom, Christendom en
Islam ons hierin te bieden?
Docenten: Marianne Hamers, levensbeschouwelijk
counselor en Rien Erkelens, predikant PKN en tot
mei 2017 voorzitter van het Interreligieus en 
Levensbeschouwelijk Platform Alkmaar. 
Data: woensdagen 4 oktober, 18 oktober, 1 
november 2017. 
Plaats: Mennozaal Doopsgezinde gemeente, 
Koningsweg 12, Alkmaar. 
Tijd: 19.30-21.30 uur. Kosten €10,00 (voor de
drie avonden), inclusief koffie of thee. 
Voor meer informatie en aanmelding: Marianne
Hamers, m.hamers4@kpnplanet.nl; Rien Erkelens,
rienerkelens@gmail.com, tel. 072-5623237

Collecten in augustus/september
27 augustus, ten bate van het I.F.O.R. 

Bankrekening: NL11INGB0002704182 
t.n.v. I.F.O.R. Alkmaar.

3 september, ten bate van Stuurgroep Duurzame 
Ontwikkeling. Bankrekening: 
NL19ABNA0243493886 t.n.v. A.D.S. in 
samenwerking met S.D.O.

10/17 september, ten bate van Vredeswerk van de 
Stichting Doopsgezind Wereldwerk.
Bankrekening: NL27TRIO0786880333 
t.n.v. Doopsgezind Wereldwerk te Deventer

24 september, ten bate van Gemeenschap Oude 
Zijds 100. 
Bankrekening: NL 22ABNA0437295370 
t.n.v. Stichting Ouwe Zijds te Amsterdam
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Von Braun de vader van de maanlandingen 
genoemd. Maar die Duitse V2 uitvinding, de 
latere kernproeven en de atoombommen hebben
eerst onnoemelijk veel mensenlevens gekost. 
Afschuwelijk dat we worden opgeofferd met ons
omhulsel van vergankelijk materiaal. Maar daar
tegenover staat ons zielebewustzijn. Daar moeten
wij het van hebben! We zijn niet alleen maar 
primitieve werkers die uitgebuit worden voor een
onzichtbaar doel of voor onderdrukkende mach-
ten en krachten. We hebben zeker ook de vrijheid
tot kennisvermeerdering voor onze eigen ziel, om
te streven naar een beter ik. En we hebben leren
bidden opdat onze gebeden kunnen worden 
verhoord. Er komt voor ons een tijd dat de ziel
moet gaan uitwijken naar elders en het 
vertrouwde hier-en-nu lichaam gaat verlaten (‘tot
stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren’). Maar
het werkelijke hoe en waarom van het mensdom
gaat ons menselijk begrip te boven.
De stapel National Geographic’s en GEO-tijd-
schriften ligt al jaren op een vertrouwd plekje in
het logeerkamertje met de Hindeloopen kasten en
de geborduurde merklappen. Daar stond mijn
bed een aantal weken en vlijde ik me tussen de
kussens met een botbreuk en een hersenschud-
ding na een ongelukkige val in het park met de
hond. Kort samengevat veroorzaakt door een
moedwillige trap van een laaghartige persoonlijk-
heid met drie herdershonden. Ik ben nu acht
weken verder en gipsvrij en dat is weer een 
mijlpaal! Daar leefde ik naartoe. De scherpte van
de angst en de verbijstering en het verdriet om
wat me is aangedaan is verminderd en verbleekt.
Ik wil het uit mijn hoofd zetten. Ik ben de man
alweer tegengekomen en hij lachte naar mij. Ik

Wat is er veel aan de hand hè, op wereldniveau.
We blijken gevechtsklaar te zijn. Je hoort weer
buitensporig veel praten over het eventueel 
gebruik maken van kernwapens en over de onbe-
grensde mogelijkheden van laserenergie. Er wordt
getest en beproefd. Ruimtevaartbases als NASA
Amerika, Joeri Gagarin, Kosmonautencentrum
Bajkonoer in Kazachstan en de ESA in Europa (de
ons bekende) kunnen niet wachten met nieuwe
uitvindingen om het ruimtereizen te verbeteren. Er
is heel wat gaande op dit gebied op de aardbodem.
En wat weten we er eigenlijk weinig vanaf als
mensen van vlees en bloed, die naarstig op zoek
zijn naar zinvolle dagbesteding? 
Volgens de artikelen in National Geographic en de
Duitse variant GEO, is de wereld van de toekomst
het Heelal.
De wereldorde gaat veranderen, met een nieuwe
plaatsbepaling. En het leven zal zich gaan afspelen
in groot verband en in een ruimtelijker geheel. De
mobieltjes, de i-Pads, de smartphones, de tablets,
de laptops en de computers laten ons zien dat we
steeds vaardiger worden met het gebruik van
beeldschermen, informatica en toetsenborden voor
snelle communicatie. En ook om eenvoudig op 
afstand voertuigen en wapentuig te kunnen bedie-
nen en om robots te maken. Alles draait om snel-
heid. We willen lichtjaren overbruggen. Er zullen
nog heel wat generaties volgen, maar richting en
koers zijn uitgezet tijdens de opzienbarende naoor-
logse jaren vijftig van de vorige eeuw, toen de
Duitse wetenschapper en maker van de V2-raket-
ten Wernher von Braun door de Amerikanen werd
ingelijfd bij de NASA. In samenwerking met 
anderen waaronder de Russen, veranderden de
V2’s in Apollo-raketten en ruimteveren en werd
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Agnes van Menen-van Lienen 

Afzondering ...zo traag als een slak

Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een 
beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. Hebr. 11 vs. 6     

Als we de aarde zien zoals zij werkelijk is, klein en blauw en
prachtig zwevend in de eeuwige stilte, zien we onszelf als 
berijders van de aarde, als broeders op een heldere, schitterende
planeet in de eeuwige kou - broeders die weten dat ze waarlijk
broeders zijn. Archibald MacLeish, 1968

Ik hoop dat het International Space Station kan dienen als 
voorbeeld voor de toekomst. Het heelal is de enige plek waar nog
geen oorlog is gevoerd en dat moet zo blijven.” John Glenn, 2004



hecht geen betekenis aan zijn lach. Ik ben blij dat
ik weer met de hond loop (met brace). Ik heb de
plek des onheils bezocht en ook dat was goed en
kon ik afvinken. Overal moet je doorheen. Er is
een spreekwoord dat zegt dat de tijd alle wonden
heelt en dat oefening kunst baart en dat waar een
wil is een weg is. Daar doe ik het mee. Onthand
zijn is vervelend en lastig en toch word je door een
beperking inventief en creatief! Zo goed als nieuw
zal de arm niet worden, denk ik, maar je hoort
ook verhalen van mensen die zelfs leniger zijn 
geworden met de gekwetste kant van een lede-
maat. Je weet het niet. Ik heb veel gebeden voor
steun en genezing en gevraagd om bescherming
tegen vijandelijke pijlen van buitenaf. Ik wil ook
zelf geen haatdragende gevoelens koesteren. Ook
daar bad ik voor. Mijn gebeden zijn verhoord. De
onrust verdween en ik voelde me gezegend en vre-
dig. Het gaat toch om vergeving en verzoening.
Ook al is dat in de realiteit niet altijd haalbaar.
Maar wel in de Geest. En in de ether besef ik.
Want wanneer je kwaadaardig denkt, als anderen
kwaad in de zin naar jou toe hebben en andersom,
als jij liefdevol denkt en die ander ook, die gedach-
ten dan aanwezig zijn of blijven. Dat die een nega-
tieve en een positieve invloed kunnen hebben op
relaties en op hun onderlinge verbondenheid en
ook op het hele maatschappelijk organisme.
Doordat er noodgedwongen vertraagde tijd en
ruimte was ontstaan - ik mij grotendeels in het
prettige en knusse logeerkamertje afzonderde - heb
ik gemerkt dat afzondering en gebedsleven door
mij persoonlijk en intens tot God te richten, mij
goed heeft gedaan. Wat betreft de mishandeling
heb ik aangifte gedaan bij de politie en zal ik op
de hoogte worden gehouden van het verder ver-
loop. Ik heb nog niets gehoord. Samenvattend kan
ik zeggen dat de afgelopen maanden op het Gan-
zenbordspel hebben geleken en dat we nog niet bij
de finish zijn aangekomen. Zo ben je samen op 
vakantie en loop je in vrede met elkaar op het 
Kanaaleiland Guernsey en eenmaal thuis gekomen
hoort mijn man dat hij geen gemeentesecretaris
van Texel kan blijven en breek ik mijn arm. Zó
kom je in een put te zitten waar je weer zo snel
mogelijk uit wil kruipen. Stapjes vooruit met 
opgeheven hoofd. Daar gaat het nu om en weer
pas op de plaats maken en afwachten. Of een
beurt voorbij laten gaan. Kansen komen weer. Een
mens kan niet altijd mazzel hebben!
Mag ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor alle
kaarten, telefoontjes, bloemen en attenties en lieve
woorden. Dat heb ik erg op prijs gesteld.
Tot gauw in de Gemeente! 
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Berichten uit de kerkenraad
Deze zomer ontvingen we via de ADS onder de
naam MERK 2018 een uitnodiging om in het
voorjaar van 2018, van 10-13 mei, naar de Euro-
pese Doopsgezinde/Mennonieten Conferentie in
Montbéliard in Frankrijk (eenmaal per zes jaar) te
komen. Er wordt door groepen uit Nederland,
Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en Spanje aan
een uitgebreid programma gewerkt om de bijna
500-jarige geschiedenis van de dopers voor het
voetlicht te brengen. Zodra er meer gegevens 
bekend worden die gepubliceerd op de website
cme2018.com. U kunt u zich alvast oriënteren.

Bent u nog steeds gebruikte postzegels aan het 
verzamelen? Er wordt nog steeds gespaard voor
een goed doel!

Op 27 september is er weer een Regiobijeenkomst
in Dopersduin, aanvang 17.00 uur. Opgave zoals
gewoonlijk bij ds. Santema.

De jaarlijkse vergadering van de Rijper Societeit
zal plaatsvinden op 30 augustus. De sociëteit heeft
een financieel-ondersteunende functie ten behoeve
van de gemeenten van Noord-Holland en is reeds
actief sinds de 18e eeuw!

In de Ring Noord-Holland Noord wordt samenge-
werkt met Karavaan om in 2018 en 2019 tot 
professionele voorstellingen met een dopers accent
te komen in alle dertien vermaningen. Het doel
ervan is de vermaningen en de gemeenten meer 
bekendheid te geven onder een breder publiek.

De eerste bijeenkomst van de Pretkadetten na de
zomer is gepland op 3 september.

Op 3 augustus kwamen veel gemeenteleden naar
het crematorium in Heerhugowaard om afscheid
te nemen van Ann Nijntjes. Haar grote betrokken-
heid bij de gemeente zal in onze herinnering 
blijven. In de dienst van 10 september zal Ann
worden herdacht.

Op 9 september is het weer Open Monumenten-
dag. Antoinette Hazevoet organiseert deze dag
voor de Doopsgezinde Kerk, open van 10 tot 17
uur. 

De oogstdienst zal op 14 oktober worden gehou-
den in de Remonstrantse Kerk. Het zal opnieuw
een feestelijke dienst worden!

Er wordt gewerkt aan de opleiding voor en instal-
latie van een AED apparaat in onze kerk.

Op zondag 5 november zal het Mennokoor onze
dienst ondersteunen. Het is tevens de 25e verjaar-
dag van het koor! Overigens: het Doopsgezind
Koor van Alkmaar viert in 2019 al zijn 100-jarig
bestaan! Hermine Koornneef
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Jeanne Kleijn-Seijffer

Zo goed als nieuw?
‘Nieuw’ is een kort leven beschoren. Daarom schrijven we over de variant  er op in dit
(nieuwe) ‘Op Weg’, want we gaan een vers kerkelijk jaar tegemoet. Knappe koppen 
hebben een voorzet gedaan. Maar wat kan een leek, die bovendien behoorlijk bejaard is,
bijdragen? Een poging.

Toch is zo'n ding op het moment dat je er als
trotse eigenaar in wegrijdt al weer tweedehands.
Dat geldt voor alles wat je koopt; maar ook voor
mensen en gedachten. Die leuke meid, die aantrek-
kelijke jongen, ze veranderen door te slijten aan
het leven. Nu zijn ze sinds hun geboorte al niet
meer nieuw (maar goed ook, stel je voor, altijd
kwetsbaar)! want verandering is onontkoombaar.
Toch houden we het heden graag vast. Een nieuwe
predikant? Bezorgd gaan we op zoek. We leggen
de lat altijd hoog. Hoe vinden wij een goede op-
volger, man/vrouw? Die moet wel van alle mark-
ten thuis zijn hoor... als het kan een schaap met
vijf poten. En er komt gelukkig een mens van vlees
en bloed die luistert naar wat er leeft in de 
gemeente en de eigen inbreng daarop aanpast. Dan
is er weer ruimte voor de verrassingstocht waar
het in een kerk om moet gaan, het samen volgen
van de weg die ons tot andere gedachten kan bren-
gen, een andere manier van kijken verduidelijkt;
pelgrimage noemen we die. In de studiemap van
de GDB komen drie wegen aan de orde; een 
positieve; een negatieve en die van de gevreesde
‘blinde vlekken’ waar we dit jaar mee bezig waren
en die voor zoveel onbegrip kunnen zorgen. Je
moet ze blijven bestrijden. Ik denk dat ik kies voor
de negatieve weg. Dat wij gekend zijn door de
Eeuwige lijkt mij weliswaar een positief uitgangs-
punt van wat ik ‘mijn geloof’ noem, maar pijn en
tegenslag  kun je niet uit de weg gaan. 

Het ‘stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw’ is
niet mijn kopje thee. Lijden is jammer genoeg zo
gewoon als het smeren van een boterham; en op
mijn leeftijd is afstand doen van dierbaren dood-
normaal. Maar ik sta in dat lijden niet alleen. Mijn
vriendin Ann Nijntjes-Lispet, die op 30 juli j.l. vrij
plotseling overleed vond ach en wee roepen zonde
van de tijd. Tegenpolen waren we maar wat 
konden we veel delen. 
We zagen het leven als Godsgeschenk; we gingen
voor onvoorwaardelijke trouw, opgeven mocht
geen optie zijn. Netwerken bleek Ann's grote
kracht; als er iemand was die deed aan gemeente-
vorming - metterdaad interesse tonen voor 

Kleindochter Sophia van tien komt langs met
vader en hond Luna. Een mini-keffertje, ze past in
een schoenendoos maar blijkt zeer aanwezig. Mij
ziet zij niet zitten, zij gromt en trekt haar bovenlip
op. Jammer, want ik had mij op haar komst ver-
heugd. “Honden houden niet van oude mensen”,
zegt mijn kleindochter, “heb ik ergens gelezen.
Gek hè, oma?” Nu weet ik echt niet wat er in het
brein van een hond om gaat. Maar vervang het
woord hond door wereld en ze heeft een punt.
Wie houdt er nou echt van oude mensen? De 
politiek? Mensen op straat? De jongste generatie?
De bejaarden zelf? Het woord ‘grijze golf’ bestaat
al weer een paar decennia en bleef; hokjes moeten
er zijn. Geef mij het vrije veld maar, ik voel me het
meest thuis in een mix van leeftijden. Generaties
gezellig samen aan tafel, uitwisselen van belevenis-
sen, ideeeën die nieuwe perspectieven openen. Ik
ben een mens. Mens op doortocht, bejaard intus-
sen. Iets mis mee? Nu ik doordenk voel ik me plot-
seling oud: oud dan in de betekenis van overtollig
en monster-zonder-waarde, in ieder geval het te-
gendeel van nieuw. Jammer, de sfeer aan tafel is
oke. We vieren de naderende vakantie met pizza's 

en vrolijkheid. Het zal een tijdje heel stil worden
zonder de kids. Tijd dus  voor mijn bijdrage aan
Op Weg; jaarthema: ‘Zo goed als nieuw’. Mensen
zijn gek op nieuw; een nieuwe auto, bijvoorbeeld.



Verslag van de themadienst van 30 juli 2017:

‘Waarom gaan wij naar de kerk?’
Op deze zondag spraken we, na een korte kerk-
dienst, met elkaar over een aantal vragen be-
treffende onze kerkdiensten, op initiatief van de
liturgiecommissie.
In vijf groepjes van 4/5 personen wisselden we met
elkaar van gedachten over vier vragen, te weten:
1. Waarom gaat u naar de kerk?
2. Wat verwacht u van een kerkdienst?
3. Wanneer gaat u naar huis met het gevoel dat 

het een goede dienst was?
En… wat maakt die dienst dan zo goed?

4. Zou u andere mensen uit willen nodigen voor 
een kerkdienst in onze kerk? Waarom wel/niet?

Het leverde geanimeerde gesprekken op, waarvan
hieronder een samenvatting van de antwoorden
die door de groepen op papier gezet zijn, los van
datgene wat nog in de nabespreking aan de orde
kwam.

Vraag 1: Waarom gaat u naar de kerk?
Centraal staat het beleven van de gemeenschap in
de ontmoeting met gelijkgestemden in bezinning,
het thuisgevoel, in ’t vieren, bidden en zingen.
Een ander aspect is het ‘leermoment’ dat je in een
kerkdienst kunt ervaren, zingeving.
Geïnspireerd willen worden, even ‘stil gezet’ willen
worden vanuit de dagelijkse beslommeringen,
waardoor je bemoedigd wordt om je geloof han-
den en voeten te kunnen geven in de tijd daarna.
Veel mensen zoeken in de dienst ook een rustpunt:
loskomen van alles wat je door de week bezig-
houdt.
Bij vraag 1 is óók aangegeven, dat het koffiedrin-
ken na de dienst belangrijk is: elkaar ontmoeten,
elkaar beter leren kennen, vrienden maken, er
voor elkaar willen zijn en… dingen kunnen 
bespreken/regelen.

Vraag 2: Wat verwacht u van de kerkdienst?
Actualisering van Bijbelse thema’s wordt als heel
belangrijk ervaren. Daarnaast is de afstemming
van teksten, gebeden, liederen (liefst in eigentijdse
taal) een belangrijk gegeven.
Oók de Doperse ‘vermaning’ is genoemd, naast de
bemoediging die van een kerkdienst hoort uit te
gaan. ‘Hel en verdoemenis’ horen niet in de kerk-
dienst thuis. Een kerkdienst hoort inspirerend te
zijn, waarbij een ‘verrassende uitleg’ van een 
overbekend bijbelgedeelte je weer bij de les laat
komen. Een kerkdienst moet verdieping geven in
geestelijk opzicht.
Randvoorwaarden zoals geluid, verwarming en
een goede organist/pianist zijn ook belangrijk voor

mensen - dan zij wel. Neem iedereen zoals hij of
zij is, luidde haar devies; het bevordert de vrede in
het algemeen en een goed familieleven in het bij-
zonder. De Bijbel leert ons dat  betonen van 
respect en medeleven ons veel leed besparen kan
maar we leven niet meer volgens de regels van het
christelijk geloof;  dat eeuwenoude, maar toch zo
goed als nieuwe woord van Jezus, bedoeld voor 
iedereen in  alle tijden. Intussen gaan de verande-
ringen op planeet aarde razend snel en velen  jagen
eigen dromen na. Ze werden dan ook dikwijls op-
gevoed tot eerzuchtige mensen: je moet de eerste,
de beste of de mooiste zijn. Mensen willen 
gehoord worden; ze geven op 

Twitter of Facebook onbekommerd hun mening
over van alles, soms voorbarig, onjuist of met de
bedoeling onrust te zaaien. Wij weten het. Wij
gaan voor nieuw. Wat onderscheidt ons? Waar
kunnen we nu weer eens een conflict om heen
bouwen? Oorlog en onvrede zijn bepaald niet 
alleen een zaak van generaals. In kerken viert men
dankbaarheid voor het leven. Dankbaarheid,
hoezo? Je zit in de verkeerde hoek of je hebt an-
dere dingen aan je hoofd, die je blind maken voor
wonderen. Oude mensen met eelt op hun ziel, die
veel hebben moeten doorstaan en veel konden 
vergeven, die vieren het bestaan. Hun leven bleef
de moeite waard, ondanks alle struikelingen en 
tekortkomingen. Bekrast maar toch: zo goed als
nieuw. In die sfeer worden ook de contacten ge-
legd bij de koffie na de dienst op zondagmorgen;
je leert elkaar kennen, waarderen en bemoedigen;
nee, we staan er bij de vele onbegrijpelijke dingen
die gebeuren niet alleen voor! Mensen horen dat je
in rouw bent; ze bellen je op, mailen of sturen een
kaart. Geen huilerig gedoe; wel begrip voor waar
geen woorden voor zijn. Liefde in de stijl van God.
Hij geeft wel huiswerk dat ik lastig blijf vinden.
Hoever kan een mens gaan in volstrekte weerloos-
heid? Is er een grens aan lijden voor de goede
zaak? Passen de Tien Woorden nog wel  in deze
tijd? Hond Luna heeft een piepklein stukje pizza-
korst gekregen en staakt haar gegrom. De kinde-
ren vertrekken en ik zoek Windows op. Bijna
vergeten: dit is het Lutherjaar. Die grote hervor-
mer  had zorgen genoeg aan zijn hoofd maar hij
kon ze kennelijk  baas. “Als ik wist dat ik morgen
zou sterven dan plantte ik vandaag  nog een
boom”, zei Maarten. Van vernieuwing gesproken!
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het beleven van de dienst evenals een goed 
verstaanbare stem van degene die voorgaat.

Vraag 3: Wanneer gaat u naar huis met het gevoel
dat het een goede dienst was? En… wat maakte de
dienst dan zo goed?
Soms wordt een dienst ‘afgerekend’ op alleen de
overdenking maar… het is juist het geheel van 
lezingen, gebeden, liederen èn de overdenking die
maken of een dienst al dan niet als inspirerend 
ervaren wordt, plus de randvoorwaarden die al bij
vraag 2 zijn benoemd.
Een kerkdienst mag geen samenraapsel zijn van
toevallige liederen, teksten enz.
Belangrijk voor de beleving van de overdenking is
dat het een boodschap bevat waar je iets mee
kunt/moet: wat kan aanzetten tot nadenken of 
geraakt zijn en… dat aansluit bij de actualiteit van
vandaag.
Ook bij deze vraag is weer genoemd dat een 
verrassende uitleg van een bepaald bijbelgedeelte
als inspirerend wordt ervaren. We kennen tenslotte
al de platgetreden paden van de ‘oer-uitleg!’ In
zo’n alternatieve uitleg kan zomaar ineens ‘het
kwartje vallen’ en je in je geloofsbeleving sterken. 
Een kerkdienst hoort sfeervol te zijn, is gezegd.
Moet perspectief bieden is een andere opmerking.
Dat perspectief is o.a. benoemd in het zingen van
het lied: ‘De steppe zal bloeien’. (We zingen dat te
weinig!!)
Het is een lied waarin het visioen van de Eeuwige,
verwoord door Jesaja, bezongen wordt: vrede, 
gerechtigheid, liefde over heel de wereld! 
Wij staan in die traditie, een traditie die perspec-
tief biedt (wars is van doemdenken) die ons 
Dopers zó in het hart geschreven staat!
De open ruimte wordt soms als storend ervaren,
terwijl juist momenten van stilte als positief wor-
den benoemd.
Oók in het kader van deze vraag wordt genoemd
dat de gesprekken bij de koffie, na de dienst, het
beeld compleet kunnen maken van een ‘geslaagde’
kerkdienst. 
‘Wat neem je mee van de kerkdienst?’
Een goed gevoel? Neem ik er wat van mee voor de
komende tijd? Was het ‘anders’ dan anders? Was
het een consistent geheel? Wat neem ik ervan mee
in de dagen die komen?

Vraag 4: Zou u mensen uit willen nodigen voor
een kerkdienst in onze kerk? Waarom wel/niet?
We willen graag met anderen delen wat we zelf als
positief ervaren. Wanneer je merkt dat iemand er
voor openstaat, zou je het kunnen overwegen. 
Onbekendheid met onze orde van dienst kan
(soms) een ongemakkelijk gevoel geven.

Vragen die aan de orde zijn gekomen bij de vraag
waarom wel/niet:
Wat hebben wij als Doopsgezinden te bieden, los
van de kerkdiensten?
In welk opzicht zijn wij zo anders dan de z.g.
volkskerken? 
Kortom: waar staan wij voor en hoe geven wij dat
vorm naar buiten? Hoe laten wij ons kennen
opdat anderen nieuwsgierig worden en meer 
willen weten?     

Opgetekend door Jacqueline Roelofs,
lid van de liturgiecommissie 

Doopsgezinde Gemeente Alkmaar

Alkmaar, augustus 2017

Aan de leden en de vrienden van de Doopsgezinde 
Gemeente Alkmaar,

U krijgt elke maand Op Weg toegestuurd. Hiervoor 
vragen wij een vrijwillige bijdrage van € 20,00.
Afgelopen jaren kreeg u altijd een acceptgiro 
toegestuurd. Vanwege de kosten en toekomstige 
veranderingen in het betalingsverkeer zijn wij hiervan 
afgestapt.

Wilt u zelf uw bijdrage overmaken via internet of een
eigen overschrijvingskaart? Bij voorbaat hartelijk dank.
U kunt Op Weg ook digitaal ontvangen. Wilt u dat dan
aan ons bureau doorgeven?

Namens de kerkenraad,
H. de Jonge, penningmeester

P.S., onze rekeningnummers zijn: 
NL46 INGB0000328895 of
NL06 ABNA0523352700 
t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Alkmaar, o.v.v. Op Weg 

Opgave Jubileumviering 
zondag 22 oktober 2017
In verband met de beperkte ruimte in de kerk,
graag vóór 1 oktober het aantal personen
doorgeven aan het Kerkelijk bureau van de
Doopsgezinde Gemeente Alkmaar, Konings-
weg 14, 1811 LM Alkmaar. tel.: 072-5123864
(di, do,vr 9.30-12.00 uur) 
of info@doopsgezind-alkmaar.nl

Oproep voor vrijwilligers
Voor het Open Huis op zaterdag 21 oktober
zoekt de jubileumcommissie nog vrijwilligers
voor hulp bij de koffie- en de rondleidingsploeg.
Via het kerkelijk bureau kunt u zich hiervoor
aanmelden.
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In memoriam 
zr. Ann Nijntjes-Lispet
Op 30 juli overleed onverwacht, op 85-jarige 
leeftijd, zr. Ann Nijntjes-Lispet. Hoewel haar 
gezondheid al enig tijd kwetsbaar was, genoot ze
nog vol op van het leven en tot een week voor haar 
overlijden zat ze nog elke zondag trouw op haar
vaste plaats achter in de kerk. 
Ann werd geboren en groeide op in Zaandam, waar
ze in 1949 haar gymnasiumdiploma behaalde. Ze
was sportief en hield van kanovaren en schaatsen.
Haar grootvader zorgde ervoor dat zij piano kon
leren spelen, maar hij kwam ook elke avond luiste-
ren of zij wel goed oefende. Van 1951 tot haar 
huwelijk in 1955 werkte zij als assistente van de

schooltandarts. Samen met haar man Jan kreeg ze
drie kinderen, Pieter, Gerrit-Jan en Inez en zes klein-
kinderen. Voor het werk van Jan verhuisden ze naar
Doesburg, maar daar heeft Ann zich nooit thuis 
gevoeld. Haar hart lag in de Zaanstreek. Haar
blijdschap was groot toen ze terug kon naar Noord-
Holland. Eerst woonde het gezin, met toen nog
twee kleine kinderen, bij haar ouders in, maar al
snel kregen ze een eigen huis in Castricum, waar
Inez werd geboren. Later verhuisde zij naar Heiloo.
Ann was iemand die nooit stil zat, iemand die altijd
klaar stond voor haar kinderen en kleinkinderen.
Zij was de spil in het gezin. Jan Nijntjes werkte als
schade-expert bij een verzekeringsmaatschappij.
Ann tikte ’s avonds zijn rapporten voor hem uit. 
Na het overlijden van Jan in 1992 kreeg ze een 
relatie met de weduwnaar Frans van der Kam. Na
zijn overlijden in 2011 bleef Ann alleen.
Ann was ook een trouw en actief betrokken lid van
onze gemeente. In 1950 werd ze in Zaandam op
haar belijdenis gedoopt. In de tijd dat ze in Castri-
cum woonden was Ann actief betrokken bij de 
Do-Re-kring aldaar. Na haar verhuizing naar 
Heiloo werd ze lid van de Doopsgezinde Gemeente
Alkmaar. In totaal zat ze veertien jaar in de 
kerkenraad. Ann maakte, samen met anderen, de
Paasattenties voor de 80+ers, maar ook bij de 
adventsmiddag kwam aanzetten ze met een doos
vol zelfgemaakte kerstballen. Nog niet zo lang 
geleden nam ze van Mat Leeuwrik de taak over om
naar alle gemeenteleden verjaardagskaarten te 
sturen. Het doperse adagio: “daden gaan woorden
te boven” was haar op het lijf geschreven. Ze had
daarbij ook oprechte belangstelling voor het wel en
wee van anderen. Aandacht voor haar eigen 
gezondheidsproblemen wuifde ze meestal weg.
Ook van Ann’s muzikaliteit mochten wij lang genie-
ten. Op 14 maart van dit jaar zorgde zij nog tijdens
de laatste studiedag van de LFDZ bij ons in de kerk
voor de begeleiding van de zang. Zelf zong ze met
veel plezier in het Mennokoor en daarnaast zong
Ann ook nog in een koortje dat jarenlang bij haar
thuis repeteerde. Met het Mennokoor maakte zij in
1995 een reis naar de VS, die veel indruk op haar
heeft gemaakt. 
Ann was lid van de kring Heiloo, de ontmoetings-
kring en vroeger Mennokring. De vrij overtuigde ge-
loofsuitspraken uit haar belijdenis hadden inmiddels
plaats gemaakt voor vooral geloofsvragen, waar ze
graag met anderen over van gedachten wisselde.
Op donderdag 3 augustus namen wij afscheid van
haar met een plechtigheid in de aula van het 
crematorium Waerdse Landen in Heerhugowaard.

Louise Pondman

Open Monumentendag 
zaterdag 9 september
Evenals voorgaande jaren doen wij mee met de
Open Monumentendag op 9 september aan-
staande. De kerk is open voor iedereen van 
10:00 -17:00 uur. Het is tevens de opmaat voor de 
jubileumviering die eind oktober plaats vindt
onder het thema: In 400 jaar van schuilkerk naar
dopers ‘pronkstuk’. 
De uitnodiging daarvoor vindt u als bijlage in deze
editie van Op Weg.  
Ons Rijksmonument is het oudst bewaard 
gebleven, doopsgezinde kerkgebouw, in baksteen.
Dit jaar krijgen bezoekers met behulp van ‘Virtual 
Reality’ ook een kijkje op zolder. Vrijwilligers
staan de bezoekers te woord en schenken thee of
koffie. Op 21 oktober is er een Extra Open Huis
gepland, waarvoor ook iedereen welkom is. Neem
ook uw vriend/vriendin, buurman/buurvrouw,
zang- of wandelmaatje een keer mee.
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Ring Noord-Holland Noord
Projectteam ‘Geestdrift’ 
is op zoek naar helpers
De krachten bundelen en samen met ‘Geestdrift’ 
op zoek naar een nieuwe groep betrokkenen!

De Doopsgezinde Gemeenten van de Ring Noord-
Holland Noord hebben besloten de krachten te
bundelen. Snel krimpende ledentallen, resp. de 
gemiddelde leeftijd van die leden, nopen tot 
versterking van het draagvlak voor gemeenten en
hun vermaningen. De Ring wordt hierbij organisa-
torisch gesteund door de Algemene Doopsgezinde
Sociëteit.
Ter versterking van samenhang en samenwerking
bereidt het Ring-projectteam STABEI samen met
de ervaren en succesvolle organisatie 

een vijftal dopers (zie hiernaast afgebeelde collage
van doperse thema’s) en lokaal geïnspireerde
theaterprogramma’s voor die (totaal 30 uitvoerin-
gen) in 2018 en 2019 door professionals worden
uitgevoerd in de dertien vermaningen van de Ring.
Het project heet ‘Geestdrift’.

geloof

verbondenheid

rechtvaardige vrede
verzoening

veerkracht

vertrouwen

mededogen

verdraagzaamheid

Bouwen aan een netwerk van kernen

Een netwerk van kernen, 
waar mensen met elkaar verbonden zijn 
door een lokale context, een gezamenlijk doel
of geloof en een inspirerende plaats.

(uit ‘Lopen op het water’, H.W. Stenvers) 

Voor de organisatie en de uitvoeringen in de 
verschillende vermaningen zijn onze gemeenten en
is dus ook Doopsgezinde Gemeente Alkmaar op
zoek naar vrijwilligers, die het projectteam hierbij
willen helpen. Door te assisteren bij de lokale 
promotie, Karavaan input te geven voor de lokale 
invulling van het programma en te zorgen voor
een gastvrije ontvangst op de avonden zelf.
Op zaterdag 7 oktober vindt in Dopersduin een 
informatieve en gezellige ‘kick-off’ bijeenkomst
plaats. Op deze dag zal ondermeer Karavaan ver-
tellen over de voorstellingen en zullen de concrete
plannen en activiteiten worden besproken.
U zou het projectteam enorm helpen als u namen
kunt doorgeven van enthousiaste mensen met
‘geestdrift’, in of buiten de gemeente, waarvan u
denkt dat ze interesse hebben om als vrijwilliger
bij dit project betrokken te zijn. Dit kan, naast een
lid van de gemeente, bijvoorbeeld ook een nichtje
die kan assisteren bij de lokale promotie. Of 
iemand die lid is van de lokale historische vereni-
ging. Of een buurvrouw die het leuk vindt om te
helpen met de horeca rond de voorstellingen.
Tips/aanmeldingen naar cknijnenberg@planet.nl,
resp. Kees Knijnenberg, 06-20132039. 
Elsbeth Francisca, elsbethfrancisca@hotmail.com
of 06-57648197 coördineert het vrijwilligersteam
en vertelt graag over project en vrijwilligerswerk. 
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OpWeg
kwartaaluitgave

Predikant:
Ds. Louise Pondman-de Wilde, tel. 072-8 887 948; 
louise.pondman@doopsgezind.nl
Kerkenraad:  
Voorzitter a.i.: A.T. Struijf, tel. 0-878 758 408;
astruijf@xs4all.nl;
Secretaris: J. Bakker, tel. 072-5 335 883;
jokebakker-5@ziggo.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
Lid: H.G. Wouwenaar, tel. 072-51226036;
wouwenaar1@live.nl
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

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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vr 1 Psalm 77 Schreeuw uit de diepte
za 2 Matteüs 17:1-13Feest van herkenning

zo 3 Matteüs 17:14-23 Zwakte en kracht
ma 4 Matteüs 17:24–18:9    Ongeloof en onbegrip
di 5 Galaten 1:1-12 Geen ander evangelie
wo 6 Galaten 1:13-24 Paulus over zijn roeping
do 7 Galaten 2:1-14 Ruimte
vr 8 Galaten 2:15-21 Paulus versus Petrus
za 9 Galaten 3:1-14 Tact?

zo 10 Galaten 3:15-29 Nalatenschap
ma 11 Galaten 4:1-11 Rechten van het kind
di 12 Galaten 4:12-31 Paulus' barensweeën
wo 13 Galaten 5:1-12 Scherpte
do 14 Psalm 133 Saamhorigheid
vr 15 Exodus 30:22-38 Geurig
za 16 Exodus 31:1-18 Creativiteit

zo 17 Exodus 32:1-14 Gaan voor goud ...
ma 18 Exodus 32:15-35 Vernietigend
di 19 Exodus 33:1-11 De HEER trekt zich terug
wo 20 Exodus 33:12-23 God laat zich zien
do 21 Exodus 34:1-18 Kopie 
vr 22 Exodus 34:19-35 Verbondsregels
za 23 Galaten 5:13-26 Vruchtbaarheid

zo 24 Galaten 6:1-18 Draagtijd
ma 25 Matteüs 18:10-20 Bereiken en aanspreken
di 26 Matteüs 18:21-35 Vergevingsgezindheid
wo 27 Matteüs 19:1-15 Trouw
do 28 Matteüs 19:16-30 Rijkdom
vr 29 Matteüs 20:1-16 Ter elfder ure
za 30 Matteüs 20:17-28 Omgaan met macht

Voor een moment van stilte in september


