
De diensten in Februari 2019 in de Doopsgezinde Kerk 
aan de Koningsweg 12 te Alkmaar . 

 Collectedoelen: 
 
27 januari 2019, 10.00 uur 

Zr. C. Laros 

Inloophuis Almere 
 

03 februari 2019, 10.00 uur 
Ds. J.W. Roelofs 

Inloophuis Almere 
 

10 februari 2019, 10.00 uur 

Ds. B. Santema 
Landelijk Jongerenwerk DCG 

 
17 februari  2019, 10.00 uur 

Ds. L. Pondman 

Landelijk Jongerenwerk DCG 
 

24 februari 2019, 10.00 uur 
Br. Y. Aalders 

Aanschaf AED 
 

3 maart 2019 , 10.00 uur 

Ds. R. Erkelens 
Aanschaf AED 
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Verbonden 

 

Op de foto verbindt de kerstversiering, zo half december 2018 

opgehangen, de potluck lunch na de nieuwjaarsdienst in het pas 

begonnen nieuwe jaar 2019. De december maand stroomde 

door onze handen. Bracht drukte en heel wat werk met zich 

mee, waar velen hun steentje aan bij hebben gedragen. Een 

woord van dank daarvoor is hier zeker op zijn plaats. Je organi-

seert met elkaar en bedenkt inhoudelijke onderdelen, die ach-

teraf niet altijd in goede aarde vallen en een negatieve waarde-

ring krijgen. Dat is jammer voor alle deelnemers. Maar geeft ook 

aan wat we graag willen beleven en is, hoop ik, een impuls om 

volgend jaar daaraan zelf ook mee te helpen. En als dat niet 

mogelijk is om dan ideeën aan te dragen.  

De potluck lunch bij de start van het seizoen vroeg om herhaling 

en bleek een goed begin van het nieuwe jaar. Het samen eten 

nodigde uit om de tafels tot een kring samen te voegen. Hila-

risch hoe ieder met een ander idee aan het verplaatsen ging. 

Maar na enig overleg lukte het uiteindelijk. De meegebrachte 

gerechten waren zeer divers. En dat zonder overleg te hebben 

gehad over wat er gemaakt moest worden. Dat laat zien dat de 

individuele inbreng verrassend en erg lekker kan zijn. Soep, 

hartige taarten, salades, broodjes, sandwiches. Voor ieder wat 

wils. Die sandwiches deden mij denken aan de lessen in positief 

feedback geven: de zogenaamde sandwich methode. Dat 

houdt in dat je positieve kanten benoemt naast dat wat je niet 

goed vond. Tips en tops. Ik stel voor dat we ons daarin het ko-

mende jaar (nog) meer gaan bekwamen. Niet om te verbloemen 

of softer te worden, maar om te ontdekken dat het de ander en 

jezelf ten goede komt. Het werkt dan verbindend in plaats van 

splijtend. En daarbij speelt uiteraard ook de toon een grote rol. 

C’ est le ton qui fait la musique.  

Joke Bakker 

 

 



 

 

  

Eigenwijs 
Er is niets zo leuk als naar mensen kijken en in de weken voor 

kerst kreeg ik daar alle gelegenheid voor. Nu de bladeren van 

de bomen zijn kijk ik van achter mijn bureau op een kruispunt van 

wegen. Die kruising was een paar weken afgesloten voor alle 

verkeer omdat er een paar aanpassingen aan de weg nodig 

waren. Afgesloten betekende hier ook echt afgesloten, met 

grote hekken. Omleidingsroutes waren goed aangegeven en te 

voet of met de fiets moest je wel een andere route kiezen, maar 

echt om was dat meestal niet. Mensen blijken echter van nature 

eigenwijs. “Hoezo afgesloten? Ik ga altijd langs deze route en 

dus vandaag ook!” Zo zag ik, toen ik een keer opkeek, een 

mevrouw op de fiets. Ze stapte af, tilde met veel moeite haar 

fiets over een stapel stenen, wurmde zich door de struiken langs 

een hek om aan de andere kant van het hek weer op de fiets te 

stappen. Helaas kwam ze niet ver. Na een meter of vijftig hield 

het fietspad echt op en was verder gaan geen optie. Dus ging 

ze terug, weer met de fiets op de schouder door de struiken, om 

het hek en over de stapel stenen. Een andere keer kwam er een 

echtpaar aangelopen. Zij leek te aarzelen, maar hij vervolgde 

zijn weg vol overtuiging. Klauterend over stapels stenen en door 

diepe geulen ploegde hij voort door het zand. Zijn vrouw steeds 

verder achter zich latend. Met veel moeite haalden ze de over-

kant, terwijl ze door even over de parkeerplaats van het winkel-

centrum te lopen (een meter of twintig verderop), ze gewoon 

over de bestrating hadden kunnen lopen en gewoon hadden 

kunnen oversteken. De meest eigenwijze weggebruiker was een 

automobilist. Met de auto moest je inderdaad wat verder omrij-

den om de wijk uit te komen en daar had deze meneer blijkbaar 

geen zin is. Zijn route liep over een grasveld, over een stoep, 

over een fietspad en dan voorzichtig van de stoeprand af, de 

open liggende weg op. Daar bleek hij toch echt niet verder te 

kunnen. Helaas, ook hij moest dezelfde moeizame route terug 

om toch via de aangegeven omleiding de wijk uit te kunnen. 

Wat is het toch met mensen dat ze niet van hun vaste routes 

willen afwijken? 

Die vaste gewoontes zag ik ook bij de wegwerkers. Om klokslag 

zeven uur in de ochtend starten ze de motoren van hun machi-

nes. Het is dan om deze tijd van het jaar nog pikkedonker, dus 

werken ze bij het licht van grote schijnwerpers en lampen op hun 

helm. ’s Middags tussen drie en half vier vertrekken ze weer, 

terwijl het dan nog helemaal licht is. Waarom niet een uurtje 

later begonnen? Dan kunnen ze bijna helemaal in het licht wer-

ken. Op vaste tijden is er niemand te zien, dan zitten ze met z’n 

allen aan de koffie. Op vrijdag zitten ze tussen de middag bij de 

snackbar op de hoek, samen met al die andere mannen die 

daar elke week met bouwbusjes aan komen rijden. Tussen alle 

mannen in oranje jassen viel een meneer extra op. Dagenlang 

zagen ik hem iedere keer dat ik opkeek heen en weer lopen, 

meestal met de telefoon aan zijn oor. Dan stapte hij weer in zijn 

auto om even later weer terug te komen en al bellend uit te 

stappen en opnieuw heen en weer te gaan lopen. Waar zou zo 

iemand toch allemaal over moeten bellen vraag je je dan af. En 

waarom loopt hij zo vaak heen en weer? 

Gewoontediertjes zijn wij allemaal. Dat voelt lekker veilig en als 

je iets altijd op dezelfde manier doet, dan hoef je er niet meer 

over na te denken en dat is soms best handig, maar om nu tegen 

beter weten in vast te houden aan je gewoonten, terwijl het je 

leven juist moeilijker maakt, waarom doen mensen dat? Kijken 

naar mensen houdt je ook een spiegel voor: waarom doe ik de 

dingen die ik doe eigenlijk? En waarom op deze manier? Ben ik 

als het er op aankomt ook zo eigenwijs? Kijken naar mensen is 

niet alleen leuk, soms is het ook heel leerzaam. 

Louise Pondman  

 

NBG Leesrooster 

Februari 2019 
vrij 1 Ester 6:1-14 Zelfoverschatting 

za 2 Ester 7:1-8:2 De rollen omgekeerd 

zo 3 Psalm 82 Rechtspraak 

ma 4 Jeremia 1:1-10 Jong en (niet) enthousiast 

di 5 Jeremia 1:11-19 Kijk-bijbeltekst 

wo 6 Jeremia 2:1-13 Israël gaat vreemd 

do 7 Jeremia 2:14-22 Waardoor ging het mis? 

vrij 8 Jeremia 2:23-29 Aanklacht van God 

za 9 Jeremia 2:30-37 Wie is je minnaar? 

zo 10 Lucas 5:1-11 Goede vangst 

ma 11 Lucas 5:12-16 Aangeraakt 

ma 12 Lucas 5:17-26 Hoera, vergeving! 

wo 13 Lucas 5:27-39 Oud en nieuw 

do 14 Psalm 36 Kostbare liefde 

vrij 15 Jeremia 3:1-11 Dubbelhartig 

za 16 Jeremia 3:12-21 Oproep 

zo 17 Jeremia 3:22-4:2 Bekering 

ma 18 Jeremia 4:3-18 Slechtnieuwsgesprek 

ma 19 Jeremia 4:19-31 Weeën 

wo 20 Jeremia 5:1-14 Overspel 

do 21 Jeremia 5:15-31 De oorzaak van de ellende 

vrij 22 Psalm 137 Aan de rivieren van Babel 

za 23 Ester 8:3-17 Onherroepelijk? 

zo 24 Ester 9:1-15 Zelfverdediging 

ma 25 Ester 9:16-23 Verlenging 

ma 26 Ester 9:24-28 Feestvreugde 

wo 27 Ester 9:29-10:3 Volksvertegenwoordiger 

do 28 Psalm 94 De HEER is trouw 

 
 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Bloemen en Collecten 
 Eigen Gem Extra 

25-11 Br. M. de Jong 41,70  37,15 

02-12 Chr. Blokker 52,95 37,60 

09-12 Zr. E. Last 38,40 42,62 

16-12 Fam. G. van Leersum 47,25 33,05 

23-12 Zr. C. van Wijngaarden 42,75 51,35 

25-12 Zr. L. Pondman 131,55 94,10 

2019 

06-01 Fam. R. van Menen 62,00 53,35 

13-01 Zr. E. Jantjes 33,20 25,90 

 

 Noodkreet 
Begin januari heb ik de nieuwe roosters gemaakt voor de kosters-

dienst en de koffieploeg. Bij de kostersdienst ging het eigenlijk 

redelijk gemakkelijk, hoewel 1 lid de overstap gemaakt heeft naar 

de koffieploeg. We zijn bij de kosterdienst met 12 mensen + een 

invaller, dus best redelijk, maar als er 1 of 2 mensen door omstan-

digheden afhaken, hebben we een probleem, dan moet iedereen 

veel vaker opdraven. Maar….. het lukt nog. Een andere is de 

situatie bij de koffieploeg. In de eerste plaats ligt de gemiddelde 

leeftijd daar hoger, dus de kans dat mensen, al dan niet tijdelijk, 

stoppen is daar veel groter. We zijn nu nog maar met 9 mensen. 

Roosteren wordt moeilijker, ruilen wordt moeilijker, zeker ook 

omdat er 3 echtparen bij zijn, die uiteraard het liefst samen wor-

den ingeroosterd. Iedereen heeft vaker een beurt, en dat kan te 

zwaar worden en aanleiding zijn tot afhaken. De beruchte nega-

tieve spiraal. Daarom een dringende oproep aan iedereen: meldt 

u bij me aan als koffieschenker (m/v) dan hebben we voor de 2e 

helft van dit net begonnen jaar een rooster, waarbij op iedereen 

een minder groot beroep hoeft te worden gedaan. Want zegt u 

nu zelf: dienst zonder koffie, dat kan toch niet?  

Hilda Wouwenaar 

 

 



  
Berichten uit de kerkenraad 
Met goede zin is de kerkenraad dit nieuwe jaar begonnen: de 

eerste vergadering zit  erop.  Er wacht ons weer wat te vieren 

dit jaar: Ons gemeenteblad Op Weg bestaat dan 50 jaar en 

ons kerkkoor viert op 25 mei haar 100 jarig bestaan.  Op die 

dag gaan de koorleden (met aanhang)  een gezellig dagje uit 

en op 22 september wordt het koorjubileum met de gemeente 

gevierd! Zoals u misschien weet, wordt bij iedere dienst opge-

schreven hoeveel kerkgangers er zijn. In 2018 waren dat 1700 

in 51 diensten. Gemiddeld ongeveer 33 kerkgangers per dienst.  

Verleden jaar was het ietsje meer vanwege ons groots gevierde 

jubileum kerkgebouw.  De verkoop van ons deel van het We-

zenland  aan de Doopsgezinde gemeente Schagen is een feit. 

De verkoopakte is getekend en het geld is ontvangen. Binnen-

kort kunnen vrienden en belangstellenden een brief verwachten 

waarin gevraagd wordt hoe zij  geregistreerd willen worden in 

onze administratie volgens de richtlijnen van ons reglement 

2018. In de komende ledenvergadering op  28 april komt ook 

weer het punt bezetting kerkenraadsleden aan de orde. Br. 

Hans de Jonge  heeft aangegeven dat hij aftreedt en zich niet 

herkiesbaar stelt. Zr. Hermine Koornneef  is zich nog aan het 

beraden of zij haar periode wil verlengen. Zr. Hilda Wou-

wenaar had in 2017 een toezegging gedaan voor 2 jaar. Deze 

zijn nu bijna  voorbij maar ze wil doorgaan!  Door het weggaan 

van br. Hans de Jonge hebben we een penningmeester nodig 

en die functie mag alleen door een lid worden vervuld! Jaren 

hebben we kunnen teren op het penningmeesterschap van 

zowel Rineke de Jonge als Hans de Jonge maar nu is het toch 

echt einde verhaal. Stel dat óók zr. Hermine Koornneef besluit 

te stoppen, blijven zr. Joke Bakker en zr. Hilda Wouwenaar 

over.  U begrijpt dat we nu een dringend beroep doen op uw 

verantwoordelijkheid!  Ook wij bekennen kleur en hebben 

donderdag, 10 januari, na afloop van onze vergadering  de 

regenboogvlag uitgehangen als reactie op de ondertekening 

van de Nederlandse vertaling van de Nashville verklaring door 

orthodoxe predikanten en politici. Het ophangen van de vlag 

vergde wel enig kunst- en vliegwerk. Aan de cie. Onderhoud 

Gebouwen is  gevraagd te bekijken of aanschaf van  een 

staande vlaggenmast tot een  mogelijkheid behoort. Ondertus-

sen zijn vlag en vlaggenstok weer opgeborgen maar op onze 

website bij het kopje: Nieuws kunt u een foto zien van de vlag 

met bijbehorende tekst. We hebben te horen gekregen dat 

onze piano groot onderhoud nodig heeft. De kosten zijn echter 

niet gering!  Eigenlijk zijn we toe aan een andere piano.   

Wie kan ons helpen? 

Anneke Struijf, notulist kerkenraad  
  

Films in 2019 in de Mennozaal 
22 januari, inleiding door ds. Yvonne Bos, met de film 

“Clouds of Sils Maria” 

 

 

19 februari, inleiding door ds. Pieter Korbee, met de film over 

“Jane Goodall “ 

 

19 maart, inleiding door ds. Louise Pondman, met de film  

“le Grand Voyage”  

 

(Zie voor de toelichting ook het inlegvel) 
 

 

 

Activiteiten in februari 2019 
22-01 10.00 uur Liturgiecommissie Mennozaal 

22-01 14.00 uur Film Mennozaal 

28-01 14.15 uur Koorrepetitie Mennozaal 

04-02 14.15 uur Koorrepetitie Mennozaal 

06-02 09.30 uur Kerkenraad Kerkenraadskamer 

06-02 14.00 uur Ontmoetingskring  Kerkenraadskamer 

11-02 14.15 uur Koorrepetitie Mennozaal 

13-02 09.30 uur Waarder leeskring 

13-02 20.00 uur Mennonights 

18-02 14.15 uur  Koorrepetitie Mennozaal 

19-02 10.00 uur Kring Heiloo 

20-02 17.00 uur Regio bijeenkomst Dopersduin 

19-02 14.00 uur Film “Jane” Mennozaal 

25-02 14.15 uur Koorrepetitie Mennozaal 

03-03 16.00 uur Pretkadetten Mennozaal 

04-03 14.15 uur Koorrepetitie Mennozaal 

05-03 15.30 uur DoReLu overleg Kerkenraadskamer 

06-03 09.30 uur Kerkenraad Kerkenraadskamer 

06-03 14.00 uur Ontmoetingskring Kerkenraadskamer 

07-03 10.00 uur Financiële Cie Mennozaal 

Informatie bijeenkomsten kringen, zie hieronder de contactperso-
nen: 

Kring Bergen - Schoorl 

informatie en opgave: Klaartje van Leersum, tel. 072 5812361, 

hartleers@planet.nl 

Kring Heiloo 

informatie en opgave: Irene van de Pavert 072 5333287 

Mennonights 

informatie en opgave : fam. In ’t Veld 072 5401362  

Waardse Leeskring 

Contactpersoon: Hilda Wouwenaar, 072 5126036,  

wouwenaar1@live.nl  

Aanleverdatum kopij volgende Op Weg: 18 februari 2019 

Redactie Op Weg: zrs. Joke Bakker, Agnes van Menen, Jeanne 

Kleijn-Seijffer en brs. Hans de Jonge, Kees Knijnenberg, Klaas 

Sabel. Opmaak Nieuwsbrief: Jan Bart 
 

Dank 
De bloemen uit de dienst van 16 december, die door Antoinette 

bij ons gebracht werden, betekenden voor ons een hart onder de 

riem.  Hartelijk dank! 

Gerard en Klaartje van Leersum 
  

De bloemengroet die op zondag na de dienst ergens in de ge-

meente gebracht wordt, betekent veel voor de ontvanger. Zo 

dankt zr. Eef Last ons  voor de bloemen na de dienst op 9 decem-

ber. 

 

Bij de nodige afkondigingen voor de dienst op zondag 18 novem-

ber werd mij het kleurrijke boeket kanselbloemen, namens u allen, 

aangereikt. Blij verrast was ik en in het bijzonder trof mij de be-

trokkenheid (na m’n nare val van achtdagen er voor). Mijn dank is 

groot. 

Michiel de Jong 

 

Wij willen de gemeente bedanken voor de prachtige bloemen die 

wij via Dirk den Hartog. mochten ontvangen vanwege ons 50 

jarige huwelijk op 23.12.2018. Het was een fantastische dag 

geweest. 

Kees de Graaf en Hanny de Graaf-Blok 
 

Agnes en Rob van Menen hebben ons bedankt voor het ontvan-

gen van de mooie kanselbloemen. 

mailto:hartleers@planet.nl
mailto:wouwenaar1@live.nl
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Het Bureau van de Doopsgezinde Gemeente 

Alkmaar Koningsweg 12, 1811 LM Alkmaar,  

tel. 072-512 38 64,  

e-mail: 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 de predikant; 

 vervoer naar kerkdiensten op zondag 

(aanmelden voor vrijdagmorgen); 

 melden van ziekte en/of opname in het 

ziekenhuis. 
 
Postadres:  Koningsweg 14, 1811 LM, Alkmaar 
 
Verhuur gebouwen:  

P. Bras, tel. 072-7851081 

p.bras7@upcmail.nl 
 
Bezoek ziekenhuizen:  

Louise in ’t Veld, tel. 072-5401362  

Ria Bart, tel. 072-5611862 

Predikant: 
Ds. Louise Pondman-de Wilde, tel. 072-8887948 

louise.pondman.de.wilde@gmail.com 

 

Kerkenraad:  

Voorzitter: J. Bakker,  tel. 072-5335883 

jokebakker-5@ziggo.nl 

Penningmeester: H.M.  de Jonge, tel. 072-56120 63 

h.jonge6@upcmail.nl 

Secretaris: H.G. Wouwenaar, tel. 072-5126036,  

wouwenaar1@live.nl   

Vicevoorzitter: H.J.  Koornneef, tel. 072-5818329 

h_koornneef@hotmail.com 

Lid: Vacant  

 

 

Financiële administratie: C. v. Wijngaarden,  

tel. 072-512 89 65, wijngaarden10@zonnet.nl 

ING: NL46 INGB 0000 3288 95,  

AMRO: NL06 ABNA 0523 3527 00 (DG Alkmaar) 
 

Ledenadministratie: Esther in ’t Veld,  

tel. 06-41576520, eintveld@hotmail.com 

 

 
In Memoriam zr. Tini Maarse 
Op 7 december overleed zr. Tini Maarse. Tini werd op 11 juli 

1931 in Aalsmeer geboren als dochter van een kweker. De lief-

de voor bloemen en planten kreeg zij met de paplepel ingege-

ven. Die liefde bleef haar hele leven. Ze genoot er van als haar 

tuin er mooi bij stond, ook al had ze uiteindelijk de hulp van een 

tuinman nodig om hem te onderhouden. Tini is twee keer ge-

trouwd geweest, maar beide huwelijken eindigden in een echt-

scheiding. Ze kreeg in totaal vijf kinderen. Ze hield van haar 

kinderen en kleinkinderen, hoewel het contact niet met al haar 

kinderen even goed was. Groot was haar verdriet om het over-

lijden van haar jongste zoon Hans. In de periode dat hij ziek 

was en na zijn overlijden had ze veel steun van ds. Carolien 

Cornelissen. Ondanks haar moeilijke leven en haar grote ver-

driet was Tini een enorme blije en lieve zuster, heel Doopsge-

zind en gelovig. In de gemeente was ze lang met veel enthou-

siasme betrokken bij de leiding van de kinderkring. Ook kwam 

ze wel eens naar de zuster- en broederkring. Een tijd lang was 

ze wijkcontactpersoon voor Heerhugowaard en bracht ze er 

Op Weg rond. Tini was mede-oprichtster van de 'Waardse 

Leeskring'. Bij toerbeurt kwamen ze ook bij haar thuis samen, 

maar op een gegeven moment werd haar dat te bezwaarlijk. 

Een tijd lang werd ze nog opgehaald voor de leeskring, waar 

ze een geheel eigen inbreng in had. Uiteindelijk werd het voor 

haar steeds moeilijker om ’s morgens op gang te komen en 

stopte ze met de leeskring. Ook de kerkdienst begon op den 

duur voor haar ’s morgens te vroeg en bovendien zag ze er 

tegen op om in de kou op de bus te moeten wachten. Wel ging 

ze nog een aantal keren mee met de Seniorenmiddag. Tini 

hield van bezoek en van samen met anderen lekker eten. Aan 

het einde van haar leven ging ze zowel geestelijk als lichame-

lijk achteruit en was het niet langer verantwoord om zelfstandig 

te blijven wonen. Daarom verhuisde ze naar Zuyder Waert in 

Heerhugowaard, waar ze de laatste maanden van haar leven 

liefdevol werd verzorgd.  

Louise Pondman 

 

Lezing en Film  “Is there a lesson?” 

Vermaning Schagen 
Op maandagmiddag   4 februari a.s. om 14.30 u. zal in de 

Doopsgezinde Vermaning Schagen, Corn. Bokstraat 1 in Schagen 

broeder Onijdes Sijtsma uit Berltsum (Fr.) voor onze broederkring 

een lezing houden en de film  “IS THERE A  LESSON”  vertonen.                                                                                             

Wij nodigen daarvoor al onze broeders en zusters, vrienden en 

belangstellenden uit, ook die van de andere gemeenten in de 

regio, ook Texel.  Door deze anderhalf uur durende film samenge-

steld door John Ruth, zijn zoon Jay en Tourmagination krijgt u, 

mede door de vertellingen van Onijdes Sijtsma, een goede indruk 

wat grote groepen Mennonites en belangstellenden beweegt om 

een pelgrimage met Tourmagination naar en in Europa te maken.  

Om alles nog eens met elkaar te bepraten gebruiken we na af-

loop de een broodje en een drankje. Er zijn geen kosten aan ver-

bonden, maar vanwege de catering graag uw aanmelding voor 

donderdag 31 januari bij: 

Br. Kees Stuurman email; k.stuurman@quicknet.nl  of tel nr. 

0640969367 of  Br. Wil Hofman email: hofman.wil@outlook.com 

of tel nr. 0617338944 

Tot ziens op 4 februari en met broederlijke groet namens de DG 

Schagen, 

Kees Stuurman. 

 

Bach-cantate in Witte Kerk te Heiloo 
Zondag 27 januari, 's middags om 16.00 uur vindt de eerste can-

tatedienst van dit jaar plaats. Uitgevoerd wordt cantate BWV 82 

'Ich habe genug'. Eén van Bachs meest geliefde cantates. Bach 

heeft de cantate geschreven voor Maria-Lichtmis. Op deze kerke-

lijke feestdag wordt herdacht dat Simeon, die in de tempel is, in 

het pasgeboren kind Jezus de Messias herkent. Simeon heft ver-

volgens het Nunc Dimittis aan: “Nu laat Gij, Here, uw dienst-

knecht gaan in vrede, naar uw woord,  want mijn ogen hebben 

uw heil gezien...” (de lofzang van Simeon). Bach heeft de cantate 

geschreven voor een relatief kleine bezetting: er is slechts één 

vocale solist, een bas. Voorts één instrumentale solist (hobo), een 

strijkkwartet en natuurlijk het orgel. Er zijn drie aria's, afgewisseld 

door twee recitatieven. De cantate wordt, zoals in Bachs tijd, 

uitgevoerd in een liturgische context. Liturg is deze keer ds. Pieter 

van der Woel uit Heiloo. De toegang is gratis. Wel is er na afloop 

een collecte ter bestrijding van de kosten.  
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Programma De Zwaan voorjaar 2019 

Bij oecumenisch centrum De Zwaan staat in het seizoen 2018-

2019 ‘Moeder aarde’ centraal. Komend voorjaar kunt u de vol-

gende activiteiten rond dit thema verwachten: 

2 februari Ontkiemen, schrijfmeditatiemiddag o.l.v. Marja Ligte-

rink. We laten ons deze middag inspireren door het gedicht ‘Over 

de eerbied’ van Ida Gerhardt. Dat begint met de aansporing “Gij 

moet het eenzaam laten. Het zaad dat ligt te slapen. En dat al 

kiem gaat maken.” en eindigt met de belofte “En het zal groen 

ontwaken.” We schrijven deze middag over wat er in ons ont-

kiemt en wat we  moeten doen en vooral ook laten om ons 
groeiproces niet in de weg te staan. We werken met korte medi-

taties en  schrijfopdrachten.  Remonstrantse kerk, Fnidsen 37, 

Alkmaar, 14.00 – 17.00 uur  € 15,00 

16 maart Moeder aarde, dialoogmiddag door en voor mensen 

met verschillende religieuze en levensbeschouwelijke achtergron-

den i.s.m. de 3BG+ o.l.v. Marleen Kramer 

6 april Wij zijn de aarde, meditatiemiddag buiten o.l.v. Annema-

rie Pronk 

13 april Op weg naar een gemeenschappelijk huis, fietstocht 

langs plekken die mensen met de natuur én met elkaar verbinden 

Naast de activiteiten rond ‘Moeder aarde’ begeleiden Bill van 

Schie en Annemarie Pronk vanaf vrijdagmiddag 15 februari voor 

de tweede keer de lees-, onderzoeks- en oefengroep compassie. 

Ook organiseert De Zwaan samen met anderen de muzikale 

uitvoering van vijf minnedichten van de mystica en dichteres Ha-

dewijch o.l.v. Heleen van Els op 8 maart. Dat belooft een mooie 

avond te worden! Tot slot biedt het programma van De Zwaan de 

doorlopende activiteiten zenmeditatie en oefencirkel verbindende 

communicatie aan voor mensen die een training op dit vlak heb-

ben gevolgd. 

Voor meer informatie en opgave kunt u terecht op 

www.dezwaan-alkmaar.nl/programma. U kunt ook bellen: 06 

55 27 61 04. 

 

 

Inloophuis De Zwaan zoekt vrijwilligers! 
 

De Zwaan bestaat bijna 20 jaar! Inmiddels hebben heel veel 

gasten een warm welkom ontvangen van de vrijwilligers.  “Een 

stem die zegt: Goed dat je er bent!” 

Onze gasten kun je omschrijven als ‘gezelschapszoekers en ge-

zelschapsbrengers’. De achtergronden zijn zeer divers, in zowel 

religieus, cultureel als sociaal opzicht. Soms is er sprake van een 

bijzondere problematiek, of een combinatie: psychische proble-

matiek, verslaving, dakloosheid, armoede, eenzaamheid. We 

zoeken nieuwe vrijwilligers!  

Bent u iemand met een luisterend oor en een gastvrije houding? 

Wilt u graag mensen ontmoeten? Heeft u interesse en/of vragen? 

Laat het weten door contact op te nemen met de coördinator. 

Meer informatie over ons aanbod kunt u vinden op de website: 

www.dezwaan-alkmaar.nl  

Inloophuis De Zwaan 

Open op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 10.30-

12.30 uur. 

Adres: Oudegracht 185 (naast de Lutherse kerk), 1811 CD Alkmaar 

Met vriendelijke groeten, 

Marleen Kramer  (06-36301442) 
coördinator Inloophuis De Zwaan 

 

Uit de Alkmaarse Raad van Kerken 
Op de vergadering van 22 november 2018 mocht de ARK 

opnieuw een nieuw lid verwelkomen: de H.Laurentiusparochie 

Oudorp-Sint Pancras. Het is verheugend dat steeds meer ker-

ken en geloofsgemeenschappen zich bij de ARK aansluiten. Er 

ontstaat op die manier een  veelkleurig gezelschap met één 

doel: samenwerken! Op deze vergadering lieten medewerkers 

van Nehemia Zorg de ARK kennismaken met hun activiteiten. 

Deze instelling verleent op christelijke basis zorg aan mensen 

die zijn vastgelopen. In Heerhugowaard is deze zorg toege-

spitst op beschermd wonen (voor mensen met zware psychia-

trische problematiek) en op woon- en trainingstrajecten voor 

jonge moeders. Het gaat om een kwetsbare doelgroep die niet 

beschikt over een eigen netwerk. Sinds kort is Nehemia Zorg 

ook in Alkmaar actief. Men zoekt vrijwilligers die met de cliën-

ten praktische en sociale activiteiten willen. Informatie over 

Nehemia Zorg is te vinden op  www.nehemiazorg.nl. 

Steeds vaker komt het voor dat de vraag wordt gesteld hoe je 

om kunt gaan met iemand in de kerk die beginnend demente-

rend is. Joan Idzenga, geestelijk verzorger bij Zorgcirkel en 

werkzaam in de Westerhout, is voor de ARK-leden beschik-

baar als vraagbaak voor dergelijke vragen. Zij kan ook een 

verbindingsschakel zijn naar Geriant. Joan is per e-mail be-

reikbaar: j.idzenga@zorgcirkel.nl. Het werken aan een draai-

boek “De rol van kerken bij rampen in Alkmaar” gaat stap voor 

stap. Er is een format opgesteld aan de hand waarvan elk 

ARK-lid kan inventariseren wat men kan bieden. Het is bedoeld 

om na te gaan of het opstellen van een draaiboek haalbaar is. 

Het gaat nog niet om het werven van vrijwilligers. In februari 

2019 gaat de werkgroep op basis van de inventarisaties ver-

der. Andere werkgroepen buigen zich over de Paaspakketten-

actie 2019 en over het organiseren van de Feestweek van de 

Oecumene 2019.  Het zou fijn zijn als de bezetting van deze 

werkgroepen uitgebreid zou kunnen worden. Heeft u hier be-

langstelling voor?  

Aanmelden kan via info@alkmaarseraadvankerken.nl. 

Ria de Rijke, Secretaris ARK 

 
De ARK vergaderde op 14 januari 2019 alleen over lopende 

zaken. Dat bleek meer dan genoeg om een hele avond te 

vullen: 

De paaspakkettenactie zal in 2019 opnieuw worden georgani-

seerd. Het Alkmaar Freedom House houdt de aandacht. Het 

AZC is (na de sluiting in oktober 2018) 7 januari weer open 

gegaan als POL (Proces Opvang Locatie). Deze keer wonen er 

mensen die nog in afwachting zijn van hun eerste gesprek met 

de IND. Pas daarna start de formele asielprocedure. Hoe de 

situatie na mei 2019 zal zijn is ongewis. De gemeente heeft 

besloten dat dit AZC dan weer dicht zal gaan. De voorberei-

ding van de feestweek van de Oecumene gaat binnenkort van 

start. De vergadering gaf aan de voorbereidingscommissie tal 

van tips mee. Het draaiboek waarin wordt opgenomen welke 

rol de kerken in Alkmaar kunnen spelen wanneer er een ramp 

plaatsvindt, is in ontwikkeling. Momenteel inventariseren de 

ARK-leden wat zij in een dergelijke situatie kunnen bieden. 

Daarna kan de werkgroep er verder mee aan de slag. Elke 

ARK-vergadering vertelt een deelnemer over haar/zijn kerk of 

geloofsgemeenschap. Deze keer was het Leger des Heils aan 

de beurt en gaf uitvoerig informatie. Op deze manier leren de 

deelnemers aan de ARK elkaar beter kennen. De Christenge-

meenschap had zich enige tijd geleden teruggetrokken uit de 

ARK maar sloot zich deze avond  weer aan. Dat stemt tot blijd-

schap. Het is goed om met zoveel mensen met verschillende 

achtergronden om tafel te zitten en te zoeken naar wat ge-

meenschappelijk kan worden gedaan. 
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FILMS 2019  
 

In samenwerking met de lutherse en de remonstrantse gemeente worden in de winter en het vroege voorjaar van 2019 drie films vertoond. 

Zij worden ingeleid door één van de predikanten.  

Plaats: Mennozaal van de Doopsgezinde Gemeente, Koningsweg 12 te Alkmaar. Aanvangstijd telkens 14.00 uur.  

 
Clouds of Sils Maria (2014) 

Regie: Olivier Assayas 

Dinsdag 22 januari, 14 uur 

Inleiding ds. Yvonne Bos, predikant van de Lutherse gemeente 

 

Lang geleden heeft Maria Enders uiterst succesvol een rol gespeeld in een toneelstuk. Daarin bracht ze als 

jongere vrouw haar werkgeefster het hoofd op hol. De rol betekende haar doorbraak als actrice. Nu twin-

tig jaar later wordt ze voor hetzelfde toneelstuk gevraagd. Maar nu in de rol van de werkgeefster. Samen 

met haar personal assistent trekt Maria zich terug in het Zwitserse dorp  Sils Maria om zich op de rol voor te 

bereiden. Tijdens dit verblijf gaan werkelijkheid en fictie door elkaar lopen. In het werkelijke leven zien we 

de patronen van het toneelstuk zich herhalen. 

 

 

 

 

 

Jane (2017), documentaire 

Regie: Brett Morgen 

Dinsdag 19 februari, 14 uur 

Inleiding ds. Pieter Korbee, predikant van de Remonstrantse gemeente 

 

Jane Goodall is 26 jaar als zij begin jaren zestig wordt uitgenodigd om chimpansees in Tanzania te bestu-

deren. Ze is volstrekt onervaren, maar is gepassioneerd door dit werk en ze heeft een open geest. Aanvan-

kelijk gaat zij samen met haar moeder de wildernis in, daarna met de Nederlandse filmer Hugo van Lawick.  

Tussen deze twee klikt het. Hij maakt heel veel beeldmateriaal. Jane is de eerste die op deze wijze het 

gedrag van de apen bestudeerd. Het is pionierswerk. Ze doet heel bijzondere waarnemingen. Het beeld-

materiaal van Hugo van Lawick heeft jaren opgeslagen gelegen voor  het weer teruggevonden werd. In 

2014 kreeg Brett Morgen de opdracht daaruit een film samen te stellen. Philip Glass schreef de muziek, de 

ouder geworden Jane Goodall geeft het commentaar. 

 

 

 

 

 

Le grand Voyage (2004) 

Regie: Ismaël Ferroukhi 

Dinsdag 19 maart, 14 uur 

Inleiding: ds. Louise Pondman-de Wilde, predikant van de Doopsgezinde gemeente 

 

Vader en zoon, en zulke verschillende levens. De vader is voor werk uit Marokko naar Frankrijk gekomen. 

Hij is een traditioneel gelovige islamiet gebleven. Hij onderhoudt de regels van de Islam en wil de bede-

vaart naar Mekka maken. De zoon leeft in het Westen. Hij heeft een Franse vriendin, drinkt alcohol. Dan 

vraagt de vader hem naar Mekka te rijden. Vliegen wil hij niet, een rijbewijs heeft hij niet. De zoon gaat met 

tegenzin akkoord. Een generatiekloof. Maar de vader heeft zo zijn bedoelingen. Langzaam, heel langzaam 

komen die twee tot elkaar.  

 

 

 

 

 


