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

 Collectedoelen: 
 
 

03 maart. 2019, 10.00 uur 

Ds. R. Erkelens 
Aanschaf AED 

10 maart 2019, 10.00 uur 
Ds. L. Pondman  

1e zondag van de 40 dagentijd  
m.m.v. Doopsgezind Kerkkoor 

Musicians without Borders 

17 maart 2019, 10.00 uur 
Br. A. de Jong     

2e zondag van de 40 dagentijd 
Musicians without Borders 

24 maart 2019, 10.00 uur 

Ds. L. Pondman  
3e zondag van de 40 dagentijd 

Doopsgezind Wereldwerk 
31 maart 2019, 10.00 uur 

Ds. J. Roelofs 
4e zondag van de 40 dagentijd 

Doopsgezind Wereldwerk 

7 april 2019, 10.00 uur 
Zr. J. Bakker 

5e zondag van de 40 dagentijd  
Menno’s Global Youth Assembly 
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In de schijnwerper 

 

 

Ik ben nog steeds blij dat ik de kaartenmolen heb kunnen be-

machtigen. Het is een echte blikvanger en geeft een mooi over-

zicht van de verschillende soorten kaarten. Er zijn heel specifieke 

kaarten voor bv. jubilea, huwelijk, geboorte enz. Maar de 

meeste kaarten kunnen gebruikt worden om iemand te  felicite-

ren of beterschap te wensen. De kaarten van zr. Marja Bakker 

zijn gemaakt van haar schilderijen en mandala’s. Fijn dat zij 

regelmatig voor aanvulling zorgt. De zelfgemaakte kaarten van 

zr. Tini Visser zijn stuk voor stuk kleine kunstwerkjes. Je ziet dat ze 

met zorg gemaakt zijn. Unieke kaarten en dat voor de prijs van 

€ 1,50. Als u vier kaarten tegelijk koopt betaalt u slechts € 5. 

Er zijn nog een paar kaarten van Diana versierd met vrolijke 

gekleurde steentjes. Ze zijn te zwaar voor een normale franke-

ring. Persoonlijk in de bus gooien of geven kan natuurlijk altijd. Er 

zijn ook nog wat kaarten van de vriendin van zr. Els Volman. Ik 

ben zelf nog met nieuwe kaarten bezig. Daarbij maak ik ook 

gebruik van mooie kaarten die ik zelf gekregen heb. Als ze 

daarvoor geschikt zijn, maak ik er een neiuwe creatie mee. Pro-

bleem is dat het me regelmatig aan voldoende tijd ontbreekt. 

Mocht u zelf creatieve aspiraties krijgen, schroom dan niet om 

die op kaarten uit te leven en in overleg een plaats te geven in 

de kaartenmolen! 

Op de foto ziet u ook ons leesrek. Veel tijd om te lezen is er op 

zondag doorgaans niet. Maar mocht u een interessant arti-

kel/blad zien, neem het dan gerust een weekje mee om rustig 

thuis te lezen. Teruggelegd is het weer beschikbaar voor andere 

lezers. Ik heb het idee dat er nu weinig of niets mee gedaan 

wordt. 

Joke Bakker 

 
 



 

 

  

Idealen 

Welke dromen en idealen had u toen u zo tussen de vijftien en 

de twintig was? Ik wilde naar Afrika om ontwikkelingswerk te 

gaan doen. Het was tot mij doorgedrongen dat ze het daar veel 

minder hadden dan ik in het rijke Nederland. Ik wilde gaan 

helpen, de wereld verbeteren en de kennis en rijkdom eerlijker 

verdelen. Het liep anders en misschien is dat maar goed ook. 

Want met al mijn idealen had ik er even niet over nagedacht of 

ze in Afrika wel zaten te wachten op een jonge vrouw vol idea-

len, maar zonder enige ervaring met wat dan ook en zonder 

inzicht in lokale culturen, omstandigheden en mogelijkheden. 

Toch bleef ik dromen van een rechtvaardigere wereld, maar 

mijn bijdragen aan het verbeteren van de omstandigheden voor 

mens en milieu zocht ik wat dichter bij huis. Misschien was het 

de bekende druppel op een gloeiende de plaat, maar die drup-

pel kan soms net het verschil maken. 

Ik moest er aan denken toen ik de voor het klimaat spijbelende 

scholieren zag. Grote idealen hebben ze gekoppeld aan het 

inzicht dat we zo niet met deze wereld om kunnen blijven gaan. 

“Grote mensen, doe daar iets aan! Regering zorg voor wetten!” 

En gelijk hebben ze, wij zijn het immers die de wereld zo voor 

hen achterlaten. Als tiener is het al mooi als je oog hebt voor de 

grote lijnen van de problemen in de wereld. Het inzicht in com-

plexe systemen komt pas later. Het is aan ons om ze te leren dat 

je heel veel kleine steentjes aan moet dragen om een betere 

wereld te bouwen. Helaas, de wereld veranderen lukt niet met 

een paar muisklikken op je computer of wat swipen op je tele-

foon. Het lukt ook niet met alleen het uitvaardigen van wat wet-

ten.  Het veranderen van de wereld begint klein, met heel veel 

druppeltjes op een gloeiende plaat. Misschien toch maar niet 

drie keer per jaar met het vliegtuig op vakantie, misschien toch 

maar je lunch eten uit een herbruikbaar broodtrommeltje in 

plaats van uit de wegwerpverpakkingen van de Mc Donalds, 

misschien nog even een keertje nadenken over de invloed van 

jouw koopgedrag voor je nieuwe kleren koopt omdat je zo veel 

mogelijk wilt lijken op die ene populaire vlogger, om minstens 

net zo populair te worden als je idool. Nou ja, alleen bij je eigen 

vrienden dan. Tsja, die betere wereld begint toch nog steeds bij 

jezelf. 

Toch hoop ik dat alle tieners blijven dromen en grote idealen 

blijven hebben. Ze schudden ons er mee wakker, want wij ver-

geten onze idealen soms een beetje. De werkelijkheid bleek ook 

voor ons weerbarstiger dan we dachten. We zijn net iets te vaak 

teleurgesteld en een beetje moe geworden van alle mislukte 

pogingen. Om met Salomo te spreken: “Waar het visioen ont-

breekt, verwildert het volk” (Spreuken 29:18). We hebben dro-

men en visioenen nodig om mee te leven. Het zijn onze richting-

aanwijzers. Dat de wegen die ze wijzen soms vol valkuilen en 

struikelstenen zitten is helaas de realiteit. Om die te ontlopen 

kunnen we blijven zitten waar we zitten, maar dan verandert er 

nooit iets. Dus laten we vooral op weg gaan en onderweg kijken 

hoe we met al die hindernissen omgaan. Aan ons bovendien de 

schone taak om onze kinderen te leren dat de wereld wat inge-

wikkelder in elkaar zit dan zij nu misschien nog denken. Daarbij 

moeten we ze  toerusten om met al die valkuilen en struikelste-

nen om te gaan, niet hoe ze er met een grote boog omheen 

moeten lopen. Als vader, moeder, oma, opa, buurtgenoot, 

leraar of minister hebben wij een rol van coach te vervullen om 

de volgende generaties te helpen ontdekken hoe ze hun idealen 

in concrete daden om kunnen zetten. Laten wij daarbij vooral 

ook zelf blijven dromen en het visioen van een betere en recht-

vaardigere wereld voor ogen blijven houden, want waar het 

visioen ontbreekt, sterven idealen. 

Louise Pondman 

 

 

NBG Leesrooster 

Maart 2019 
vr 1   Lucas 6:1-11 Sabbats(on)rust 

za 2   Lucas 6:12-26 In de leer bij Jezus 

zo 3   Lucas 6:27-38 Christelijke assertiviteit 

ma 4   Lucas 6:39-49 Wie ogen heeft om te kijken, moet 

zien 

di 5   Lucas 7:1-10 Geloof, hoop en liefde 

wo 6   Psalm 53 Atheïsme is dwaas 

do 7   Lucas 7:11-17 Opwekking 

vr 8   Lucas 7:18-28 Vol verwachting 

za 9   Lucas 7:29-35 Kinder-achtig 

zo 10   Psalm 49 Wat is echte rijkdom? 

ma 11   Jerem. 6:1-15 Er is een weg terug  

di 12   Jerem. 6:16-30 Let op de weg 

wo 13   Psalm 127 Zonder de hulp van de HEER is al-

les zinloos 

do 14   2 Timot. 1:1-10 Volhouden 

vr 15   2 Timot.1:11-18 Heilzame woorden 

za 16   2 Timot.2:1-13 Niet te vangen 

zo 17   Psalm 52 Ontmaskering 

ma 18   Levit. 1:1-9 Offerregels 

di 19   Levit.1:10-17 Geurige gave? 

wo 20   Levit.2:1-10 Recept voor offers 

do 21   Levit.2:11-16 Zout 

vr 22   Levit.3:1-5 Vet voor de HEER 

za 23   Levit.3:6-11 Geef iets waardevols 

zo 24   Levit.3:12-17 Bloed-serieus 

ma 25   2 Timot.2:14-26 Houd de waarheid voor ogen 

di 26   2 Timot.3:1-9 Zware dagen 

wo 27   2 Timot.3:10-17 Inspiratie 

do 28   2 Timot.4:1-8 Waarheid en niets dan de waar-

heid 

vr 29   2 Timot. 4:9-22 Concrete opdrachten 

za 30   Levit.4:1-12 Schuld(on)bewust 

zo 31   Levit.4:13-21 Groepsverantwoordelijkheid 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Bloemen en Collecten 
 Eigen gem. Extra col.  AED 

20-01 Zr. E. Volman 29,65 36,00 

27-01 Zr. J. Bakker 35,15 31,75 

03-02 Mw. H. Roep 48,35 47,05 

10-02 Zr. N. van Laere 58,35 58,25 

17-02 Br. W. van Slooten 50,50 58,45 

 

 
Vriend 
Onlangs heeft Niek van de Ende aangegeven dat hij graag als 

vriend bij onze gemeente wil horen. In gesprek samen met ds. 

Louise Pondman hebben wij aangegeven dat hij hartelijk welkom 

is. In de dienst van 10 maart zal Niek officieel welkom geheten 

worden.  

Joke Bakker 

Dank 
Wat fijn om de kanselbloemen te ontvangen als je ziek thuis ligt. 

Tulpen, hyacinten en rozen stonden als lentebode te stralen in de 

kamer. Heel veel dank! 

Joke Bakker 

Koffiekopjes 
Gehoord in de wandelgangen deze opmerking van  broeder 

Fred: "Thuis brengen we meestal ons koffiekopje, na gebruik naar 

de keuken, waarom doen we dat niet in de Mennozaal?". De 

aanwezige koffieploeg vond het een goed plan. Als u kunt, wilt u 

uw koffiekopje na afloop  van het koffiedrinken op de balie zet-

ten? Alvast hartelijk dank. 

 Jopie Siebeling 

 



  
Berichten uit de kerkenraad 
In onze vergadering van februari  was Piet Bras, verhuurder 

van onze gebouwen, als gast uitgenodigd. Helaas hebben 

we bericht gekregen dat één van onze vaste huurders, de 

FNV- Belastingservice, onze ruimten gaat verlaten. De FNV 

Alkmaar heeft kortgeleden het vakbondshuis geopend aan 

de Limmerhoek 24. In mei zullen alle computer spullen wor-

den weggehaald. De Belastinggroep vindt het erg jammer 

onze locatie te verlaten maar zij worden door het bestuur 

van de FNV gedwongen naar het vakbondshuis te gaan. Als 

het goed is, hebben alle vrienden/belangstellenden “oude 

stijl”  bericht ontvangen na te denken hoe zij, volgens ons 

nieuwe reglement, geregistreerd willen staan in onze admi-

nistratie. Als u nog niet hebt gereageerd, wilt u dat alsnog 

doen? Wie al als belangstellende ingeschreven staat en dat 

wil blijven, hoeft niets te doen maar…een berichtje aan zr. 

Hilda Wouwenaar ter bevestiging kan altijd!   

Op initiatief van br. Kees Knijnenberg is op 28 januari met 

een groepje leden/vrienden een brainstorm bijeenkomst 

geweest  over het onderwerp; ”Toekomst voor ons kerk-

complex”.  Directe aanleiding voor dit onderwerp is dat de 

gemeente Alkmaar binnenkort een project zal starten ge-

naamd Kerkenvisie.  De gemeente wil met kerkbesturen 

praten over de toekomst van hun kerken. Wegens ziekte kon 

br. Hans de Jonge namens de kerkenraad niet bij de brains-

tromsessie aanwezig zijn. Het streven is een zo kort mogelij-

ke communicatielijn. Indien mogelijk zal een van de kerken-

raadsleden meedraaien in het overleg over de toekomst van 

ons kerkcomplex. Eind december verscheen het wetsont-

werp Transparantie Maatschappelijke organisaties. Volgens 

deze wet zouden maatschappelijke instellingen, waaronder 

kerken, verplicht worden om jaarlijks op hun website naam 

en woonplaats van donoren die meer dan €15.000 hebben 

gegeven, te publiceren. De ADS heeft een reactie met be-

zwaren ingestuurd en ook wij hebben in een brief onze be-

zwaren kenbaar gemaakt. In verband met de algemene 

ledenvergadering op 28 april heeft een aantal van u  bericht 

gehad van zr. Hilda Wouwenaar om een jaarverslag in te 

dienen voor 15 maart! Dit even ter herinnering want de tijd 

gaat snel! Met Hemelvaart komen jongeren uit heel doops-

gezind Europa naar Dopersduin voor de Global Youth 

Summit. Het thema is “On the Road” en reizen en levenser-

varingen zullen centraal staan. Om deelname aan deze 

conferentie voor iedereen mogelijk te maken, wil de organi-

satie jongeren die de reis-en deelnamekosten niet (volledig) 

kunnen betalen ondersteunen. Voor €200,-  kan de kosten 

voor één deelnemer worden gedekt. We hebben besloten 

om 7 en 14 april te collecteren voor dit jongerencongres en 

de collectes aan te vullen tot €200,-. Ds. Louise Pondman 

wil ook in de veertigdagentijd weer starten met een mail-

project!. Onderwerp zal zijn: “De zeven kruiswoorden van 

Jezus”. Dit keer zullen ook leden van de Lutherse gemeente 

Alkmaar e.o. zich bij het project aansluiten en uiteraard 

kunnen ook mensen van buiten deze twee gemeenten aan-

sluiten. U hoort er binnenkort meer over.  27 februari heeft 

onze predikant met enkele “jongeren”  (beneden de 60 

jaar) van onze gemeente een gesprek over hoe zij tegen 

onze gemeente aankijken. De dag daarna, 28 februari, 

komen kerkenraad én predikant bij elkaar om van gedach-

ten te wisselen over onze gemeente in de nabije toekomst! 

Anneke Struijf, notulist kerkenraad 

 

 

 

 

Activiteiten in Maart 2019 
03   11.30 uur Jubileumcie Mennozaal 

03   16.00 uur Pretkadetten Mennozaal 

04   14.15 uur Koorrepetitie Kerkzaal 

05   10.00 uur Liturgiecie. Mennozaal 

05   15.30 uur DoReLu overleg Kerkenraadskamer 

06   09.30 uur Kerkenraad Kerkenraadskamer 

06   14.00 uur Ontmoetingsk. Kerkenraadskamer 

07   10.00 uur Financiële Cie Mennozaal 

11   14.15 uur Koorrepetitie Kerkzaal 

12   10.00 uur Kring Bergen/Schoorl 

13   09.20 uur Waardse leeskring 

13   20.00 uur Mennonights 

18   14.15 uur Koorrepetitie Kerkzaal 

19   10.00 uur Kring Heiloo 

19   14.00 uur Film  Mennozaal 

25   14.15 uur Koorrepetitie Kerkzaal 

01   14.15 uur Koorrepetitie Kerkzaal 

03   09.30 uur Kerkenraad Kerkenraadskamer 

03   14.00 uur Ontmoetingsk. Kerkenraadskamer 

10   10.00 uur Wijkcontactpers 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 maart 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 
 

Op 24 maart a.s. zal er een korte kerkdienst zijn geleid door ds. 

Louise Pondman- de Wilde. Na afloop, met een kleine pauze 

voor de koffie, zal Harcourt Klinefelter iets vertellen over zijn leven 

en zijn levenswerk: 

Het wereldwijd verbreiden van de Droom van ds. Martin Luther 
King.  

Op 4 april a.s. is het 51 jaar geleden dat ds. Martin Luther King jr. 

werd vermoord in het Amerikaanse Memphis. Harcourt Klinefel-

ter, geboren in een dorp bij New York City, was persvoorlichter 

van King. Na King's dood kwam Klinefelter met zijn Nederlandse 

vrouw in Nederland wonen, werd docent aan de volkshoge-

school van Havelte en predikant van de doopsgezinde gemeente 

in Zeist.  Over zijn leven in dienst van de vrede heeft Katrien Rui-

tenburg een boek geschreven. Zij voerde hiervoor veel gesprek-

ken met Klinefelter en maakte gebruik van zijn archief. De biogra-

fie kreeg de titel: Het leven van vredesapostel Harcourt Klinefelter 
- Globalisering van de droom van dr. Martin Luther 

King. (Narratio, ISBN 978 90 5263 9383 prijs € 19,50). 

Er zal gestreefd worden om vóór 12.00 uur af te sluiten i.v.m de 

parkeerperikelen. 

 

mailto:hartleers@planet.nl
mailto:wouwenaar1@live.nl


 

  

Veertigdagenmail 2019  

De zeven kruiswoorden van Jezus 
 

Aan beroemde mensen worden vaak indrukwekkende laatste 

woorden toegeschreven die ze op hun sterfbed zouden heb-

ben gesproken. Of ze deze woorden echt hebben gesproken, 

of, wat vaak waarschijnlijker is, dat ze later door hun leer-

lingen aan hen werden toegeschreven, ze hebben met elkaar 

gemeen dat er belangrijke levenslessen mee werden doorge-

geven. De ‘beroemde laatste woorden’ vormen een kernach-

tige samenvatting van wat deze beroemde mensen in hun 

leven gezegd hebben en waar ze hun volgelingen mee heb-

ben geïnspireerd. Ook aan Jezus wordt een aantal beroemde 

laatste woorden toegeschreven, die we de zeven kruiswoor-

den van Jezus noemen. Alle vier de evangelisten vertellen in 

hun eigen woorden het verhaal over de kruisiging en alle vier 

de evangelisten tekenden woorden op die Jezus in zijn doods-

strijd aan het kruis gesproken zou hebben, maar dat zijn niet 

dezelfde woorden. In elk evangelie lezen wij andere uitspra-

ken. Deze uitspraken zijn in de traditie samengevoegd tot de 

‘zeven kruiswoorden van Jezus’.  Twee van die kruiswoorden 

zijn citaten uit een psalm. De eerste drie kruiswoorden zijn 

gericht op anderen en gaan over vergeving, troost en zorg 

voor de naasten die achter blijven. In de andere vier kruis-

woorden gaat het over Jezus zelf en over zijn lijden: diep 

menselijke noodkreten: “waarom hebt U mij verlaten”, ”ik heb 
dorst”, maar ook de constatering dat aan alle lijden een einde 

komt en ten slotte de verzoening met het lot. Alle zeven uit-

spraken van Jezus hebben mensen door de eeuwen heen 

geïnspireerd om liefdevol, eerlijk, maar ook hoopvol met het 

lijden wat hen overkwam om te gaan. In de veertigdagentijd 

willen wij deze kruiswoorden wat nader bekijken. De eerste 

zes kruiswoorden lezen wij op de zes zondagen in de veertig-

dagentijd en het laatste kruiswoord: “Vader in uw handen leg 
ik mijn geest”,  lezen we op de Goede Vrijdag. Steeds zullen 

wij niet alleen naar het betreffende kruiswoord alleen kijken, 

maar ook naar de omringende Bijbeltekst (NBV vertaling). 

Behalve door de Bijbel laten wij ons ook inspireren door het 

boek “God en ik” van Alain Verheij (2018, Uitgeverij Atlas 

Contact, Amsterdam/Antwerpen), dat een eigentijdse kijk 

heeft op geloven en dat ook een hoofdstuk aan de zeven 

kruiswoorden wijdt (blz. 156-159). Een mailproject in de veer-

tigdagentijd of in de adventstijd is in de Doopsgezinde Ge-

meente Alkmaar inmiddels een bekend begrip. Deze keer 

zullen ook leden van de Lutherse Gemeente Alkmaar e.o. zich 

bij het project aansluiten en uiteraard zijn ook mensen van 

buiten deze twee gemeenten van harte welkom om mee te 

doen. U kunt meedoen met dit mailproject door u op te geven 

bij Louise Pondman (louise.pondman.de.wilde@gmail.com). U 

ontvangt dan elke week per mail een Bijbeltekst. U kunt op die 

tekst reageren door de mail aan Louise te beantwoorden. Ook 

kunnen we ervaringen in de veertigdagentijd met elkaar de-

len. Louise verzamelt alle reacties en voeg die toe aan de 

volgende  ‘veertigdagenmail’. Met een beetje goede wil ont-

staat er zo een soort digitale gesprekskring. Doet u mee? 

Louise Pondman en Yvonne Bos  
 

De paaspakkettenactie gaat weer van 

start 
Met ingang van vorig jaar heeft de Alkmaarse Raad van 

Kerken de paaspakkettenactie overgenomen van het ISBA. 

In samenwerking met u hebben wij 234 pakketten kunnen 

bezorgen bij mensen die financieel en ook vaak sociaal in 

een moeilijke positie verkeren. Het  blijkt telkens weer dat er 

in onze omgeving mensen zijn die iets extra’s hard nodig 

hebben. Het feest van Pasen nodigt ook uit om solidair te 

zijn met onze naasten, veraf maar ook dichtbij. Het is be-

langrijk deze traditie voort te zetten. Veel kerken en paro-

chies in Alkmaar en omgeving doen er al jaren aan mee. In 

de weken voorafgaand aan Pasen zal opnieuw een beroep 

op u worden gedaan. Voor het vullen van de pakketten zijn 

we op zoek naar levensmiddelen en attenties voor kinderen 

en volwassenen. Het gaat daarbij om houdbare levensmid-

delen. Geschikt zijn bijvoorbeeld kaas (in plastic geseald) 

vlees in blik, allerlei soorten pasta´s en pastasauzen, rijst, 

koffie, koffiemelk, thee, suiker, broodbeleg, knabbeltjes, 

kruiden in potjes, muesli, enzovoort. Alcoholische dranken 

zijn niet geschikt. Ook allerlei toiletartikelen (bijv. tanden-

borstels, tandpasta, scheerspullenzeep, deodorant), hand-

doeken en washandjes, theedoeken, kleur- en knutselboe-

ken, stickerboeken (geen speelgoed) zijn van harte welkom. 

Kent u bedrijven die hierin behulpzaam kunnen zijn? Dan 

vernemen we dat graag. Wilt u alvast een gift overmaken 

voor de kosten die hiermee gemoeid zijn? Dat kan via het 

rekening nummer van de Alkmaarse Raad van Kerken o.v.v. 

'Paaspakketten 2019'. De ARK is ANBI erkend en dus zijn 

uw giften aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Wij hopen 

ook dit jaar weer op een succesvolle actie! 

Namens de ARK, 

Wim van Houten (06-18261595) en 

Ria de Rijke (06-49896107) 

e-mail: info@alkmaarseraadvankerken.nl 

 

 
 

Op 24 en 31 maart en 7 april kunt u artikelen voor de paas-

pakkettenactie meenemen. Dan zullen de dozen in de 

Mennozaal weer klaar staan. Maandag 8 april zullen ze 

naar het verzamelpunt worden gebracht, waar door vrijwil-

ligers voor de verdeling wordt gezorgd. Als u daarbij wilt 

helpen of als chauffeur de pakketten wilt wegbrengen, 

horen we dit graag. 

Joke Bakker 

mailto:louise.pondman.de.wilde@gmail.com
mailto:info@alkmaarseraadvankerken.nl


 

  
'Het wonder van het goede' 
De Remonstrantse Gemeente Alkmaar nodigt u uit voor drie 

lezingen op zaterdagmorgen 

Ieder mens krijgt in het leven te maken met goed en kwaad.  

Ontmoetingen, gebeurtenissen kunnen je goed of kwaad 

doen. Ze overkomen je zomaar. Het gaat vaak om dagelijkse 

ervaringen. Goed en kwaad lijken dan diep geworteld in het 

menselijke bestaan. Beide. Hoe gemeen kunnen mensen niet 

doen en hoe gewelddadig? Geweld kan zelfs een gevoel van 

triomf geven. Dan lijken goed en kwaad een gelijke plaats in 

te nemen in de menselijke ziel. Grote denkers worstelen daar-

mee. Maken goed en kwaad op evenwaardige wijze deel uit 

van het mens-zijn? 

Toch is er een drang om zich tot het goede te keren, welke 

naam dit ook heeft; om dat wat je kwaad doet achter je te 

laten en je door het goede te laten vervullen, het wonder er-

van te ervaren. Wie het goede ervaart voelt zich als een her-

nieuwd mens. Wanneer het uitblijft wordt het gemist. Is er 

dan toch een rangorde tussen beide, tussen goed en kwaad? 

Rondom dit thema is de voorjaarsserie 2019 samengesteld. 

Zaterdag 16 maart 2019 

Leven zonder waarom door Welmoed Vlieger 

Waarom doe ik de dingen die ik doe? Ik doe ze omdat ik niet 

anders kan, het welt op uit een bestaansgrond. Ik leef vanuit 

iets dat mij draagt. De middeleeuwse theoloog/filosoof 

Meister Eckhart heeft een diepe indruk gemaakt op Welmoed 

Vlieger. Bij Eckhart vindt zij een vertrouwensvolle overgave 

aan een onkenbare en onnoembare godheid, voorbij God. 

Een bron. Je mag ergens van overstromen. Er valt je iets toe. 

Bij het zo beleven van de werkelijkheid wordt ruimte gemaakt 

om in 

ontvankelijkheid te leven. Om te handelen en spreken vanuit 

deze innerlijke bestaansgrond.  

Biedt een dergelijke visie richting wanneermenselijk geweld en 

mismanagement aan de orde van de dag zijn? Komt er iets 

van het goede in zicht? 

Welmoed Vlieger heeft twee studies afgerond: godsdienstwe-

tenschap en filosofie. Zij is nu werkzaam aan een promotieon-

derzoek 'innerlijkheid en politiek'; Welmoed Vlieger is colum-

nist bij het dagblad Trouw. 

Zaterdag 30 maart 2019 

De lege plaats van God door Ger Groot 

(Als er plek is) 

Ger Groot heeft een indrukwekkend boek geschreven: De 

geest uit de fles. Daarin geeft hij een schets van de ontwikke-

ling van het denken van de mens over zichzelf. De mens is als 

een tovenaarsleerling. Hij verdrijft God uit zijn denken. Maar 

het vergaat hem slecht als hij zelf die plaats inneemt. Ger 

Groot beschouwt het als een uitdaging voor de filosofie om de 

dood van God te accepteren, maar diens leeggevallen plaats 

bewust leeg te laten. Maar is dit alleen een uitdaging voor de 

filosofie? Waaraan oriënteren we ons dan wanneer het kwaad 

van menselijke handelen en geweld over ons komt? Komt hier 

het goede in zicht? Zelfs het wonder ervan wanneer zich dit 

voordoet? Kortom, is over de lege plaats die God nalaat meer 

te zeggen? 

Ger Groot heeft voor NRC-Handelsblad en Trouw geschre-

ven. Hij is schrijver van wijsgerige boeken en heeft een groot 

aantal functies vervuld: docent filosofie, vertaler, redacteur 

van Letter en Geest (Trouw), bijzonder hoogleraar 'Filosofie en 

literatuur'. 

 

 

 

Zaterdag 13 april 2019 

De wonderen van de wereld door Laurens ten Kate 

Nadere informatie 

www.alkmaar.remonstranten  

Tijd: 10.30 – 12.30 uur, daarna gezamenlijke lunch 

Plaats: Remonstrantse Kerk, Fnidsen 33 – 37, 1811 ND Alk-

maar 

Kosten: € 8,- (incl. koffie/thee en lunch) 

Opgave: voorjaarsserie@gmail.com of 072 - 5612443 

 

Programma oecumenisch centrum De 

Zwaan  

In de veertigdagentijd staan bij oecumenisch centrum De 

Zwaan vier activiteiten op het programma. Op vrijdagavond 8 

maart 20.00 uur vindt de muzikale uitvoering Hadewijch 

plaats. In haar minnedichten heeft deze dertiende-eeuwse 

mystica en dichteres haar liefde voor God tot uitdrukking ge-

bracht. Componist en muzikant Heleen van Els heeft een vijftal 

minnedichten op muziek gezet en met een koor en een aantal 

muzikanten ingestudeerd. De liederen worden in het Middel-

nederlands gezongen. In 2016 maakte deze groep uit Swifter-

bant in Alkmaar veel indruk met de prachtige muzikale uitvoe-

ring van het ‘Evangelie naar Maria’. Theologe Jos van Steen 

houdt vooraf een korte inleiding over Hadewijch. De bijeen-

komst vindt plaats in de Sint Josephkerk, Nassaulaan 4, Alk-

maar. Deze jaarlijkse oecumenische veertigdagenactiviteit 

wordt aangeboden samen met de PGA, de parochie HH Mat-

thias-Laurentius en de Laatdiensten. Vervolgens zijn er drie 

activiteiten rond het seizoenthema van De Zwaan ‘Moeder 

aarde’. Op zaterdag 16 maart 15.00 uur is er de dialoogmid-

dag ‘Moeder aarde’ voor en door joden, christenen, moslims, 

boeddhisten, humanisten en anders- en niet-gelovigen. Eerst 

luisteren we naar korte inleidingen van mensen met verschillen-

de religieuze en levensbeschouwelijke achtergronden over hoe 

zij geloven of denken dat onze planeet en wijzelf zijn ontstaan 

en hoe wij horen om te gaan met ons ‘gemeenschappelijk huis’ 

en onze ‘medebewoners’. Vervolgens  worden we uitgenodigd 

te delen hoe dit thema onszelf bezighoudt en hoe wij zorg 

kunnen en willen dragen voor moeder aarde en onze mede-

mensen en andere levende wezens.  Deze middag vindt plaats 

in Vrijheidskerk/Alkmaar Freedom House, Hobbemalaan 2a, 

Alkmaar. Op zaterdag 6 april 14.00 is er de meditatiemiddag 

‘Wij zijn de aarde’. Op deze stiltemiddag mediteren we zit-

tend, buiten lopend en schrijvend. Ook zingen en beluisteren 

we enkele liederen en wisselen we kort uit wat de verschillende 

meditaties ons brengen. Het doel van dit samenzijn is om ver-

bondenheid en compassie met de aarde en anderen te kunnen 

(gaan) ervaren, waardoor van binnenuit het verlangen groeit 

ze tot bloei te laten komen. Deze bijeenkomst vindt plaats in De 

Berkeley, Nesdijk 20H, Bergen (in het stiltegebied achter Or-

ganic). Op zaterdag 13 april van 10.30-15.30 gaan we Op 

weg naar een gemeenschappelijk huis. Wij maken een fiets-

tocht langs plekken in onze omgeving die mensen met de na-

tuur én met elkaar verbinden. We beginnen in het nieuwe pro-

ject De Groene Oase ten noorden van Koedijk. Daar krijgen 

we een rondleiding en bouwen we mee aan het bijenhotel. 

Vervolgens fietsen we naar verpleeghuis Oudtburgh in Bergen, 

waar we lunchen in het restaurant. Na de maaltijd gaan we 

met elkaar in gesprek aan de hand van voorwerpen uit de 

‘natuurkoffer’. Deze wordt normaliter gebruikt om mensen met 

dementie uit te nodigen herinneringen te delen. We beëindigen 

de dag met het uitwisselen van ervaringen en inzichten die we 

hebben opgedaan, met de ‘talking stick’. Meer informatie en 

opgave via www.dezwaan-alkmaar.nl/programma of 06-

55276104 

 

http://www.alkmaar.remonstranten/
http://www.dezwaan-alkmaar.nl/programma
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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 br. Gerrit Knop 
Op 11 januari overleed op 96 jarige leeftijd broeder Gerrit Knop. 

Gerrit werd op 4 februari 1922 op Vlieland geboren, maar verhuisde 

later met zijn ouders naar Amsterdam. In de oorlog werd hij in Duits-

land te werk gesteld, eerst als rioolwerker en puinruimer bij de ge-

meente, maar later wist hij daar een baan te krijgen in zijn eigen vak 

als chemisch analist. Hiermee verbeterde ook zijn levensomstandighe-

den in Duitsland. Hij maakte in Duitsland een aantal traumatische 

gebeurtenissen mee, waarbij hij tot drie keer toe als door een wonder 

aan de dood ontsnapte. Volgens hem had hij een beschermengeltje 

op zijn schouder zitten en dat engeltje had het regelmatig zeer druk 

met hem gehad. Eenmaal terug in Nederland richtte hij in Amsterdam 

samen met een aantal anderen een doopsgezinde jongerengroep op. 

Daar ontmoette hij ook zijn latere vrouw Ank Buijs. Tot hun grote ver-

driet bleef hun huwelijk kinderloos. Als chemicus werkte hij in Tiel, 

eerst in een lakfabriek en later hielp hij bij de bouw van een glasfa-

briek. Hij had het daar echter niet naar de zin en toen hij eind jaren 

zeventig een advertentie tegen kwam van de kerncentrale in Petten, 

die een medisch georiënteerde chemicus zochten, solliciteerde hij. Hij 

werd aangenomen en zo verhuisde het echtpaar Knop naar Bergen, 

naar het huis waar br. Knop tot zijn dood is blijven wonen. Ank en 

Gerrit bleven steeds actief in de doopsgezinde wereld. Toen zij in Tiel 

woonden waren ze aangesloten bij de Doopsgezinde Gemeente 

Wageningen. In Bergen waren zij samen actief  betrokken bij de kring 

Frankenstaete en gingen ze in Alkmaar naar de kerk. Met wat liefde-

volle hulp van buren en de thuiszorg wist Gerrit zijn vrouw toen zij ziek 

werd zelf te verzorgen. Dezelfde hulp maakte ook dat hij in zijn ver-

trouwde omgeving kon blijven wonen, ook toen zijn eigen gezondheid 

en zijn geheugen hem steeds meer in de steek lieten. 

Moge de gedachtenis aan zijn naam allen die hem dierbaar waren tot 

zegen zijn. 

Louise Pondman 

 
 

In memoriam zr. Guda van der Velden-

Tanger 
Guda Catharina Tanger werd op 8 november 1929 geboren in 

Beemster, maar bracht haart jeugd door in Zaandam. Na de 

lagere school ging Guda naar de HBS in Zaandam, waar zij al 

snel werd opgemerkt door een jongen uit Krommenie, Cees van 

der Velden! Het werd vriendschap en een levenslange liefde. 

Guda was heel muzikaal en speelde prachtig piano. Zij had 

graag carrière willen maken als pianiste, maar een aangeboren 

afwijking aan haar rug verhinderde dit. Dus besloot zij pianolera-

res te worden. Er volgden na hun huwelijk door het werk van Cees 

een aantal verhuizingen en overal vond Guda leerlingen. Op een 

mooie Kerstdag werd een tweeling geboren, een meisje en een 

jongen. Toen zij in Koog aan de Zaan woonden hielp Guda bij 

een kerstspel van de zondagsschool, waar ik als hulpje haar leer-

de kennen. Cees zat al in de kerkenraad, met mijn vader. Vele 

jaren later ontmoetten wij elkaar weer, in Alkmaar. Via de kerken-

raad werd het contact sterker en nog weer later was het huis van 

Guda en Cees een fijne plek om te zijn. Guda was een lieve, 

warme gastvrouw en vriendin. Na hun verhuizing naar Leiden 

werd contact moeilijk. Guda overleed op 14 januari j.l., bijna 2 

jaar na Cees. 

Guus Honig 

 

The Crucifixion in de Witte Kerk in Heiloo  

Op woensdag 17 maart, aanvang 19:30 uur, verzorgt de Ter 

Coulstercantorij onder leiding van Gerard Leegwater een uitvoe-

ring van The Crucifixion van John Stainer (1840-1901). Het betreft 

een compositie over het lijden en sterven van Jezus Christus. The 

Crucifixion is geschreven voor koor, solopartijen voor tenor en bas 

en orgelbegeleiding. In de versie die in de Witte Kerk plaatsvindt 

wordt voor de begeleiding gebruik gemaakt van een door de 

dirigent zelf gearrangeerde partij voor strijkkwartet en piano.  

De cantorij biedt de mogelijkheid als gastzanger aan te schuiven. 

U repeteert dan mee op de woensdagavonden van 19:45 – 21:30 

in de Ter Coulsterkerk. In de pauze is er koffie en thee. Schroomt u 

niet, iedereen kan zingen en de muziek is prachtig. Opgave bij 

Simone Ouwendijk (s.ouwendijk@telfortglasvezel.nl). 

 
 

 

Films in 2019 in de Mennozaal 
19 maart, inleiding door ds. Louise Pondman,  

met de film “le Grand Voyage”  
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