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Ex-clusief?  
Ik houd niet van country maar raak wel steeds 
ontroerd door Ilse de Lange en haar prachtige 
stem en liedjes. Dat zij nu regelmatig in 
Nashville, het centrum van deze muziek, rond-
hangt, maakt voor mij de negatieve associatie 
met die plaats niet minder. Zeker niet nadat de 
plaatsnaam in Nederland synoniem werd voor 
een groep reactionaire, homofobe, zich christen 
noemende mannen. Begin je met geloven bij 
jezelf of bij God? Zoek je jezelf in God, of iets 
van God in jezelf? Sta je open voor het mense-
lijke in God of kan je niet zonder dogma's, te laf 
om de gevolgen daarvan onder ogen te zien? 
Tienduizenden godgeleerden hebben zich 
eeuwenlang over de heilige schrift gebogen in 
hun zoektocht naar absolute waarden omtrent 
het geloof dat daarmee vooral hun geloof werd. 
En ja, na lang wikken en wegen ben je er op een 
dag uit: wat hier staat in hoofdstuk X vers Y is 
onomstotelijk de wil en wet van God. Zucht. 
Opluchting. Broeders (nou vooruit, zusters ook): 
gij zult zich hier aan houden! Liefde, wel of niet 
geconsumeerd, tussen mensen van hetzelfde  
geslacht is uit den boze en zal worden bestraft 
met excommunicatie. Een giftige boodschap  
verpakt in schijnheilig beredeneerde barmhar-
tigheid. Mijn hart doet pijn en ik kan nauwelijks 
uitleggen dat ik, doopsgezind, onder dezelfde 
christelijke noemer val... Mensen zijn stuk voor 
stuk unieke, bijzondere, dus exclusieve schepse-
len, in staat lief te hebben, te glimlachen en te 
vergeven. De één voelt zich tot in zijn botten 
aangetrokken tot die van het andere geslacht, de 
ander tot die van hetzelfde geslacht. Als je op een 
school werkt kom je jonge mensen tegen die dit 
heel zeker weten of daar juist mee worstelen. Om 
maar niet te spreken over die jongeren die heel 
erg voelen dat ze ‘in het verkeerde lichaam’ zit-
ten. Tot mijn vermeende broeders en zusters zou 
ik willen zeggen: kom eens een tijdje op school 
meelopen. En wees ook trots op hoe wij vanuit 
het gedachtengoed van onze naamgever Bonho-
effer daarmee omgaan. Een ieder moet bij ons de  
vrijheid ervaren te kunnen zijn die hij of zij is. 
Onvoorwaardelijk vertrouwen gevend en  
ontvangend en ons verantwoordelijk voelend 
voor onze medemens. Een inclusieve school als 
begin van een exclusieve rol in de maatschappij. 
Ex en clusief zijn onverbrekelijk met elkaar ver-
bonden en geven een naam aan elke parel van 
Gods kroon. Aan jou en mij, aan ons dus. Kyrie 
Eleison. Een exclusief Paasfeest gewenst!                         

  Klaas Sabel  



Een Paasmens dat is iemand die weet van Goede 
Vrijdag. Iemand die weet dat de wereld niet mooi is 
en dat wat klein en kwetsbaar is altijd weer aan het 
kortste eind trekt. Iemand die weet dat machtsmis-
bruik en geweld steeds weer de kop opsteken, maar 
die er in blijft geloven dat ze niet het laatste woord 
hebben. Een Paasmens is iemand die het visioen 
van een betere wereld steeds voor ogen weet te 
houden ook al lijkt alles soms hopeloos. Iemand die 
blijft geloven dat zelfs de dood niet het laatste 
woord heeft. Een Paasmens blijft geloven dat door 
alle duisternis heen toch steeds weer het bevrijdende 
Licht van God in onze wereld door weet te dringen, 
net zoals het gebeurde op die ochtend dat de rou-
wende vrouwen tot hun ontzetting ontdekten dat het 
graf waarin ze Jezus hadden neergelegd leeg was. 
Hoe word je een Paasmens? Ik denk dat je dat om 
te beginnen niet in je eentje moet gaan proberen, 
maar dat je er anderen bij nodig hebt. Alleen trek je 
dat niet, want je moet het opnemen tegen die 
Goede Vrijdagwereld en die geeft zich niet zomaar 
gewonnen. “God schiep de wereld en zag dat het 
goed was”, lezen we in de Bijbel, “zeer goed” zelfs, 
maar als wij om ons heen kijken dan vragen wij 
ons af of dat geen vergissing is. Wij ervaren de  
wereld vaak helemaal niet als goed. Oorlog en ge-
weld, onderdrukking en wetteloosheid, ziekte en 
dood, om over alle natuurrampen nog maar te 
zwijgen. Nee, als deze wereld ‘goed’ was, dan is er 
toch ergens iets misgegaan. Toch zag God dat het in 
beginsel, in aanleg, goed was.  
 
Ik geloof dat Jezus met die overtuiging op pad ging, 
dat de wereld in aanleg goed is, maar dat er nog het 
een en ander moet gebeuren voordat dat ook voor 
ons werkelijkheid wordt. Ook Jezus deed het niet 
alleen. Hij verzamelde direct vrienden om zich heen 
die Hij met zijn ideeën vertrouwd maakte. Overal 
waar Jezus kwam zag Hij dat de rauwe werkelijk-
heid in schril contrast stond met Gods oorspronke-
lijke bedoeningen. Het was ook toen gewoon niet 
goed. Er waren mensen die zichzelf veel te veel 
macht toekenden en er waren mensen die in het 
leven geen enkele kans hadden. De mensen werden 

Louise Pondman 

Paasmensen  
in een Goede Vrijdagwereld
“Wij mogen Paasmensen zijn in een Goede Vrijdagwereld”, las ik eens ergens. Ik weet  
allang niet meer waar en in welke context, maar de zin is altijd in mijn hoofd blijven 
hangen en zo nu en dan vraagt hij weer even om aandacht. Zo ook nu.  
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er soms gewoon ziek van, dood ziek. Ze hadden 
geen enkele hoop dat het ooit beter zou worden. Je 
had de Romeinen, die bruut geweld gebruikten bij 
het handhaven van de door hen gewilde orde. Je 
had de Schriftgeleerden en de tempeloversten, die 
deden of ze het allemaal zo goed wisten en de  
mensen graag de les lazen, maar die ondertussen 
ook gewoon maar moesten doen wat die Romeinen 
van hen verlangden. Dan had je hele grote groepen 
mensen die niet meer waren dan uitgebuite slaven. 
Vrouwen telden al helemaal niet mee. De maat-
schappelijke orde was in die dagen misschien  
anders dan die van ons nu, maar ongelijkheid en 
onrechtvaardigheid zijn van alle tijden, al verschil-
len de slachtoffers. Jezus kwam daar tegen in op-
stand, maar dat werd Hem niet in dank afgenomen. 
Uiteindelijk moest Hij het met de dood bekopen. 
De machtigen van deze aarde hebben het niet zo op 
met mensen die morrelen aan de sociale orde waar 
zij hun macht aan ontlenen. Wie het nieuws volgt 
weet dat dit nu niet anders is dan in Jezus’ dagen. 
Waar komt die ongelijkheid tussen mensen vandaan? 
God had toch maar één soort mensen geschapen, 
mannelijk en vrouwelijk naar zijn beeld en gelijke-
nis? Hij zegende ze en zei: “Wees vruchtbaar en 
wordt talrijk”. Nee, ze waren niet gelijk, want man 
en vrouw, maar wel gelijkwaardig. Ze hadden elkaar 
nodig om vruchtbaar te zijn en daardoor talrijk te 
worden. Waar was het mis gegaan? Waarom gaat het 
de ene zo goed en heeft de ander aan alles gebrek?  
Met die waaromvraag hield Jezus zich volgens de 
evangelisten niet zo bezig, wel met de vraag hoe het 
beter kon. Hoe de wereld steeds een beetje meer 
zou kunnen gaan lijken op de wereld die God  
geschapen had en die in beginsel goed was. Jezus 
genas mensen van hun blindheid, zodat ze weer een 
toekomst konden zien. Hij genas mensen van hun 
doofheid, zodat ze een nieuw geluid konden horen. 
Hij dreef de boze geesten uit die mensen tot wan-
hoop dreven, zodat ze weer hoop kregen dat het 
ooit anders zou worden. Waar Jezus verscheen daar 
werd het licht, daar werd een nieuwe toekomst  
geboren, Gods toekomst met mensen in het Licht 
van zijn Koninkrijk. 
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Toen kwam die onzalige dag die wij Goede Vrijdag 
zijn gaan noemen, de dag dat Jezus aan het kruis 
stierf. Alle hoop was vervlogen. Het werd niet een 
beetje donker, het werd zwart als de donkerste 
nacht. De Goede Vrijdagwereld leek het gewonnen 
te hebben. Was het een droom geweest, veel te 
mooi om waar te zijn? De mensen lieten moedeloos 
het hoofd hangen. De droom lag in duigen. De 
harde werkelijkheid drong zich aan hen op. Ze 
gaven de moed op. Het kleine vlammetje van hun 
hoop was uitgegaan. 
Totdat..., op de derde dag…, toen de sabbat voorbij 
was…, vrouwen naar het graf gingen. Ze wilden 
nog even bij Hem zijn. Hem verzorgen met geurige 
olie, zoals het hoorde. Door de haastige begrafenis 
vlak voor het aanbreken van de sabbat was het er 
niet meer van gekomen om Hem op een respect-
volle manier de laatste eer te bewijzen. Toen ze bij 
het graf kwamen bleek de steen weggerold te zijn 
en was het graf open. De doeken waar Jezus  
ingerold was lagen er nog, maar Jezus was nergens 
te bekennen. Schrik, ontzetting en verdriet maakte 
zich van hen meester, maar dan ineens dringt het 
door: “Jezus is niet dood, Hij leeft!” Dat was te 
groot voor deze paar vrouwen alleen. Ze haalden er 
anderen bij, te beginnen bij de trouwe kring van 
Jezus’ leerlingen. Later kwamen er steeds meer  
mensen bij, die het Licht van Pasen in hun leven  
ervaren en diep van binnen weten dat de dood niet 
het laatste woord heeft. Dwars tegen alles in houden 
ze het visioen levend van het Koninkrijk van God. 
Helaas wordt ze die hoop niet gegund in de Goede 
Vrijdagwereld, die vasthoudt aan de vertrouwde 
orde van machtsmisbruik en onrechtvaardigheid. 
Als bange vogeltjes kropen de leerlingen van Jezus 
bij elkaar, maar toch bleef de hoop bij hen leven 
dat het goed zou komen. Het zou de volle vijftig 
dagen tot Pinksteren duren voor de nieuwe gemeen-
schap van het Lichaam van Christus met het Heilig 
Vuur van de Geest aaneen gesmeed werd, maar 
toen gingen ze er ook voor. Nee, aan de wereld was 
niets veranderd en nog steeds niet, maar wel aan 
deze mensen. De Paaservaring heeft een nieuwe  
gemeenschap van bevrijde mensen gevormd. Een 
gemeenschap waar geen onderscheid meer is tussen 
Joden en Grieken, slaven of vrijen, mannen en 
vrouwen. Allen zijn gelijkwaardig, maar niet gelijk. 
Juist doordat ze allemaal verschillend zijn vullen ze 
elkaar aan. Paulus schrijft het zo mooi in zijn eerste 
brief aan de Korintiërs; de gemeente is als een  
lichaam waarvan de delen elkaar aanvullen. Ze 
hebben elkaar nodig om überhaupt als lichaam te 
kunnen bestaan. De voet is niet minder omdat hij 
geen hand is of het oor omdat hij geen oog is. Ze 
zijn niet gelijk, maar ze hebben wel in gelijke mate 

een rol in het functioneren van het lichaam en niet 
één kan er gemist worden. Zo moet het ook in de 
gemeente zijn; vele leden, die in hun verscheidenheid 
door de Geest tot één lichaam zijn samengevoegd. 
Zo zou het ook in de wereld moeten zijn; heel veel 
mensen, die allemaal verschillend zijn, man, vrouw, 
dik, dun, jong, oud, zwart, blank, al generaties van 
moeder op dochter Nederlander, of nieuwe Neder-
lander pas de eerste of tweede generatie hier en ga 
zo maar door, ze kunnen niet zonder elkaar en juist 
door hun verschillen vullen ze elkaar aan. Juist als 
we met respect voor elkaars opvattingen van al die 
verschillen gebruik durven te maken en niemand 
zich minder hoeft te voelen dan een ander, kan er 
iets moois gebeuren. Dan kan er iets nieuws gaan 
groeien en bloeien. Niet de angst vóór, maar de 
nieuwsgierigheid náár het nieuwe moet het winnen, 
want daar leren we van. Het opent onze ogen en 
leert ons dat er nog zoveel meer perspectieven zijn 
dan alleen dat van ons.  
De gemeente mag een oefenplaats zijn, waar we 
samen vast een voorproefje nemen op de wereld-
orde van het Koninkrijk van God. Vrij in het  
christelijk geloof, maar niet vrijblijvend. Toen je  
belijdenis deed ging je niet alleen een relatie met 
God aan, maar ook met de gemeente waar je lid 
van werd. Juist omdat er nog niemand anders was 
als jij werd je gemist. Jij was het ontbrekende  
puzzelstukje. Omgekeerd mag jij je door de  
gemeente geestelijk laten voeden. Juist omdat je 
niet alles zelf kan zijn heb je de anderen nodig. 
Daarom aarzel ik altijd even als zogenaamde  
soloreligieuzen vol overtuiging zeggen dat ze ook 
wel in hun eentje kunnen geloven. Met Paulus denk 
ik dan: “kan jij dan oog en oor of hand en voet  
tegelijk zijn?” Zowel op de joodse sabbatstafel als 
bij ons in de kerkzaal branden er twee kaarsen, die 
onze relatie met God en onze relatie met elkaar 
symboliseren. Die kaarsen horen even hoog te zijn, 
want de beide relaties, die met God en met onze 
naaste, horen even belangrijk te zijn. Ze kunnen 
niet zonder elkaar ook al is onze relatie met God van 
een geheel andere orde dan onze relatie met elkaar; 
gelijkwaardig, maar niet gelijk. Je moet je zo nu en 
dan laten oplaten om weer te kunnen stralen, zodat 
anderen op hun beurt zich weer aan jou kunnen  
oplaten. Je helpt de wereld niet vooruit door je klein 
te maken en je licht onder een korenmaat ze zetten. 
Je helpt de wereld door jouw talenten volledig te  
benutten, voor je zelf, voor de gemeente en voor alle 
mensen om je heen. 
Een Paasmens weet zich verbonden met God én met 
zijn naasten en dat geeft hem de moed, het geloof, de 
hoop en de liefde om het vol te houden en uiteinde-
lijk de Goede Vrijdagwereld het nakijken te geven. 
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De natuur maakt gebruik van het totale kleuren-
pallet en leeft zich uit in een veelvoud aan vormen. 
Zonder bewustzijn heeft zij geen oordeel over 
groeivorm, grootte, bloeitijd of kleuring. Anders 
zou het sneeuwklokje zeker jaloers kunnen  
worden op de trots rechtopstaande bloem van de 
magnolia en die zou op haar beurt haar kwets-
baarheid willen ruilen met de vorstbestendigheid 
van het sneeuwklokje.  
Ik houd, net als velen, enorm van de lente. Ik wil 
eigenlijk geen moment ervan missen. Juist die eer-
ste tekenen van nieuw leven zijn zo vol belofte en 
hoop. Ik kom ogen te kort. Het prille is er al snel 
af en kleuren veranderen. Dat zie je vooral aan de 
bomen. Na de vele nuances in het voorjaar wordt 
alles steeds meer een verzadigd groen naarmate de 
zomer vordert. Ja, niet alles behoudt in het hele 
proces zijn kleur en dat is boeiend om te zien. 
Neem de herfst met zijn haast lichtgevende kleu-
ren. Het is alsof het zonlicht teruggegeven wordt. 
Die kleurveranderingen ervaar ik als een geschenk. 
Heeft dat de mens op het idee gebracht zelf die 
kleuren te willen veranderen? Dat de mens daartoe 
in staat is zie je in tuincentra waar bloeiende  
planten in wel heel bijzondere kleurvarianten te 
koop zijn. Door toevoegingen van speciale stoffen 
zijn die kleurveranderingen ontstaan. Je kunt het 
mooi vinden of niet. Maar wat me blij maakt is, 
dat de oorspronkelijke kleur geleidelijk weer  
terugkeert als de plant in de tuin teruggezet wordt, 

Joke Bakker 

Kleur bekennen
Aan welke kleur denkt u bij de lente? Aan de zachte groentinten van de uitlopende 
bomen en struiken? Of aan het tere wit van de kleine maar oersterke sneeuwklokjes? Of 
aan het heldere geel en paars van de onverschrokken krokussen, of het schallende geel 
van de trompetnarcissen? Hoe het ook zij, elke kleine lentebode maakt ons blij en  
herinnert ons aan puur Zijn. 

…de plant overweegt niet, vergelijkt niet, maar  
bekent van nature kleur. (behalve bij genetische 
veranderingen of kruisingen) 
Kan de mens ook kleur bekennen? En hoe doet hij 
dat? Wat kleurt de mens? Los van de uiterlijke 
huidskleur zou je kunnen zeggen dat ieder mens 
ook een innerlijke kleur heeft. Zijn hoogstpersoon-
lijke kleur in de unieke vorm en eigenheid, waar-
mee hij uitdrukking geeft aan het oorspronkelijke 
licht waaruit hij is voortgekomen. Kijk naar een 
pasgeboren kind en je ziet wat ik daarmee bedoel. 
Maar zoals de lentetinten veranderen in de groei 
en bloeitijd, zo gaat dat ook met dat pasgeboren 
mensenkind. Naast het voedsel voor de lichame-
lijke groei, is er ook de innerlijke voeding die de 
ouders met hun liefde, aandacht en voorbeeld 
geven. Hun persoonlijke kleur beïnvloedt daarmee 
het kind. Zo ook de broertjes en zusjes, opa’s en 
oma’s, leerkrachten, vriendjes en rivalen. Elke  
gebeurtenis en ervaring brengt (ver)kleuring aan. 
Gedurende die groeiperiode ontwikkelt het kind 
ook het onderscheidingsvermogen en daarin de  
mogelijkheid om zelf te kiezen. Wat bepaalt zijn 
keuze: schoonheidsidealen, idolen of een groeps-
identiteit? Het zijn klevende kleurlaagjes die gaan-
deweg dikker worden en de oorspronkelijke kleur 



 
Amaryllis 

 
Zich overgevend aan het licht 

waren zij het duister ontstegen, 
twee grasgroene stelen, vingerdik 
fier, recht en veertig dagen lang. 
Met Palmpasen botten knoppen 
in een heilig aantal van zeven. 

 
Het was Goedeweeks eerste morgen 

dat er één - zichtbaar volgroeid - 
in hemelse schoonheid openbrak. 
Parelwit, majestueus van vorm, 
ragfijn omrand, violette-roze. 

Uit het geopend tere hart 
glanzend witte draden 

meelgeel verdikt 
licht gebogen 
reikhalzend 
de ruimte in. 

 
Zo voltrok zich dag aan dag 
in de Stille Week een wonder 

om, bij zeven gekomen 
- met Paaszondag - 

haar ware pracht te tonen. 
 

M i c h i e l  d e  J o n g  
April 1994 

Zegenwens 
 

Moge de God van alle wegen 
je zegenen en beschermen. 

Breek op en vertrek 
uit bezorgde gedachten 
uit verstarde gewoontes 

uit knellende verwachtingen. 
Wees opmerkzaam onderweg 

met lichaam en ziel 
met al je zintuigen 

met vertrouwen en met heel je hart

bedekken. In de puberteit probeert het kind de 
kleuring van de ouders af te schudden op zoek 
naar zijn eigen identiteit, maar blijft vaak sterk in 
de invloedsfeer van de wereld om hem heen. Dat is 
een blijvend spanningsveld tussen individu en  
gemeenschap. Leven in de dualiteit. Dat het ego 
hierin een rol speelt is duidelijk. Het is de stem die 
vertelt wat je denkt, voelt, verlangt, wat je wordt 
aangedaan, wordt onthouden of waarin je tekort 
schiet. Als die stem van het ego in kleuren  
zichtbaar zou zijn, zou een mens als een kameleon 
voortdurend van kleur verschieten: boosheid, 
blijdschap, verdriet, verlangen, angst, onzekerheid, 
liefde, haat, afkeer, compassie… Als al die kleuren 
vermengd worden ontstaat er een grauwe  
modderkleur. Aardekleur waaruit we als mens  
gekneed zijn. 
 
Is dat dan onze ware en unieke kleur? Dat lijkt mij 
niet. Wij zijn niet louter aarde/stof/materie. Wij 
zijn bezield met de levensadem. Het is Licht uit de 
bron van pure liefde. Dat licht kan zichtbaar  
worden in de transparante kleuren van bv de  
regenboog. Als die kleuren samensmelten ontstaat 
er geen modderkleur maar is er opnieuw wit licht. 
Het is het licht dat je ziet in een stralende lach, in 
een warme handdruk, in de ogen van de open  
ontmoeting. Het licht is Eén en verbindt ons met 
elkaar en de Schepper, die de bron ervan is. Ieder 
mens is uniek in het vormgeven daarvan. Ogen die 
in de ander de innerlijke schoonheid kunnen zien, 
stralen die schoonheid ook uit. 
Dat is het kleur bekennen. 
 
Als je je dus afvraagt of je in staat bent je ware 
zelf te laten zien, zonder angst wat anderen  
daarvan zeggen, observeer dan hoe jij naar die 
ander kijkt. Zie je zijn ego creatie en hoor je jouw 
oor-delen daarover, of kijk en luister je met je 
hart? Je ziet wat je zelf uitstraalt Zo binnen zo 
buiten. Als ik dan naar Jezus kijk en hem hoor 
zeggen: ik ben het licht der wereld, dan verwijst 
hij naar dat innerlijk licht en nodigt ons uit die 
bron in onszelf te ontdekken. Als hij voor jou een 
idool op een voetstuk is, kan hij naast een lichtend 
voorbeeld ook een onbereikbaar ideaal blijven. 
Daar spint het ego vliegensvlug het web van  
onvermogen en tekort schieten mee. Het is al  
eeuwenlang de menselijke valkuil. Sta op en durf 
de weg naar binnen te gaan, door alle gekleurde 
lagen heen. Het is een ontdekkingstocht waar  
uiteindelijk genade je de schat openbaart, die niet 
in woorden te vatten is. Een schat niet om te  
‘hebben’, maar om te ‘zijn’. Een verborgen schat 
waar de regenboog de aarde raakt? 
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Zeer bedankt! Doopsgezinde Gemeente Alkmaar, 
voor uw meeleven met mijn 75ste verjaardag, j.l. 
zondag 17 maart. Toen ik tijdens mijn studiejaar 
aan het Seminary in Elkhart, dáár mijn verjaardag 
vierde, vlagde de hele stad! Waarop ik zei: “da's 
nog eens attent van ze, om voor mijn verjaardag te 
vlaggen!” “Had je gedroomd!”, was  de reactie, 
“17 maart is de dag van St Patrick, de Heilige van 
Ierland.” Sint Patrick of Sint Harmen, wat maakt 
het uit? Er werd feest gevierd... (Maar het is nog 
steeds een wens van me om ooit eens naar Ierland 
te gaan). Verre familie  heeft een poppentheater in 
Lippenhuizen, dáár hebben we de hele dag doorge-
bracht. Die dag vloog trouwens om. Het was niet 
rustig, 15 amentjes bij elkaar. Maar we hebben  
allemaal genoten: van de poppenkast (op mijn  
gevorderde leeftijd moesten de zes kleinkinderen 
ruim hun gemak krijgen, daarom de poppenkast!), 
van het bijpraten, etc. Een mal idee, dat ik - het 
jongste broertje - nu mij beide oudere broers over-
leefd heb. Gelukkig heb ik mijn drie zusters nog en 
heeft Nel haar broer en zusters (op één na) nog. Ik 
zal nooit vergeten wat er gebeurde toen ik in  
Alkmaar 50 jaar werd: midden in de nacht, 12 
uur,  zong ons koor zich een weg en trap omhoog 
en maakte me wakker (ik was juist heerlijk inge-
slapen) met ‘lang zal die leven’: slaap je net lekker,  
heb je dát weer. Maar het was op zich zelf, best 
een leuk geintje. Ik zie mijn 100ste verjaardag, 
over 25 jaar al, toch een beetje gespannen tege-
moet. Zoals er staat geschreven in 1 Leeuwarden 
13 vs 13: ‘zo blijve dan geloof, hoop, liefde en 
humor, deze vier’, en hiervan van is de... en daar is 
een  dikke vlek gevallen, dus vul zelf maar in, wat 
écht het mééste, echt essentieel, is. Mij dunkt dat 
wie niet ontspannen kan lachen, ook niet diep  
serieus kan zijn. Dat hangt samen als, bij wijze van 
spreken, Harmen en Nel :)... Die u hartelijke  
groeten en nogmaals bedanken, voor zovele  
‘Alkmaarse’ felicitaties!  
Even reageren op een verrassing 
Heel veel dank voor de prachtige boeket waarmee 
Irene v.d. Pavert ons op 6 maart jl. namens de ge-
meente kwam feliciteren met ons 55 jarig huwe-
lijksjubileum.  We hebben er  lang van genoten! 

Henk en Jeanne Kleijn 
 
 

Project Geestdrift op vrijdag 17 mei,  
aanvang 20:00 uur, in Alkmaar: 

De Moed om te Vertrekken  
Het gaat goed met het Project Geestdrift. Alle, tot 
nu toe, twaalf mooie voorstellingen waren uitver-
kocht. De voorstelling in Broek op Langedijk op 22 
maart j.l. al een maand tevoren... 
In de kerkzaal van Alkmaar spelen en zingen Kees 
Scholten en Margreet Markerink een programma 
over het immer actuele thema van het vertrek. Vurig 
en passioneel, maar ook met humor gebracht.  
Illusies, avontuur, liefde, mislukkingen en frustratie. 
En de heimwee naar dat wat achtergelaten wordt. 
Zij wonnen met dit programma in 2018 het 10e 
Utrechts Kleinkunstfestival. 
Ruim honderd jaar geleden vertrokken miljoenen 
Europeanen naar de andere kant van de oceaan. Ze 
zochten hun heil aan de oevers van de Rio de la 
Plata. De confrontatie met de reeds aanwezige  
bevolking en cultuur leverde een nieuwe muziek en 
dansvorm op: de Tango. 
Zanger/acteur Kees Scholten en pianiste/compo-
niste Margreet Markerink nemen je mee naar een 
wereld van havenkroegen, huurkazernes en borde-
len en naar de ziel van mensen die de moed hebben 
om te vertrekken. Zij doen dit door vertalingen te 
brengen van oude en nieuwe Argentijnse tango- 
liederen en met eigen composities van Margreet. 
Als extra verrassing speelt violist Gustavo Cabrera 

(zie foto) mee. Gustavo is geboren in Los Angeles, 
Californië. Hij studeert klassiek viool vanaf zijn 
vijfde jaar; wint studiebeurzen, verhuist nog tijdens 
zijn jazz studie aan Millikin University in Illinois 
naar Buenos Aires, Argentinië om tango te stude-
ren, waar hij zal optreden met legendarische tango 
musici. In 2014 verhuist hij naar Nederland waar 
hij in 2017 aan de Hogeschool voor de Kunsten in 
Rotterdam zijn bachelor diploma in tango behaalt. 
Gustavo is gevierd tango componist en violist en 
treedt op in geheel Europa. 
Kaarten à € 7,50: www.projectgeestdrift.nl

Bloemen en Collecten 
Datum Naam                   Eigen gem.  Extra coll.    
24-02 Zr. Tj. Bijlsma     19,80        28,20 
03-03 Zr. G. Hommes   59,65  65,00 
10-03 Zr. E. Last       76,95  65,65 
17-03 Zr. A. Eyssen       32,75  57,90 
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Steunpunt Verlies en Rouw 
Elke derde dinsdag van de maand is er in het Swa-
enennest,  Oudegracht 185 in Alkmaar,  het Steun-
punt Verlies en Rouw, een initiatief van de Zwaan. 
Dit Steunpunt is bedoeld voor ieder die een dier-
bare heeft verloren. Het Steunpunt is geopend van 
14.00 uur tot 16.30 uur. 
Op dinsdag 16 april is het Steunpunt  weer geo-
pend. Van 14.00 uur tot ongeveer 14.45 is er in-
loop en lotgenotencontact.  
Om 14.45 uur starten we met het thema: ‘herstel 
na verlies’. Nu met een groepsgesprek. We delen 
ervaringen over ons eigen rouwproces: Wat doet 
de rouw met je en hoe kun je weer je eigen levens-
kracht terug krijgen? Je kunt ook gewoon luiste-
ren naar de ervaringen van anderen.  
Op 21 mei is het thema ‘mindfullness en de kracht 
van ontspanning’. Een lezing met enkele basisoefe-
ningen door Marja Ligterink.  
U bent van harte welkom.  
De middagen worden begeleid door Eva Snieder 
en Marja Ligterink, beiden ervaren rouwbegelei-
ders. Voor informatie kunt u altijd bellen: 06-30 
08 86 10 (Marja) of 06-11 44 56 37 (Eva).  
Ook kunt u kijken op https://www.dezwaan-alk-
maar.nl/verlies-en-rouw. 
Wees welkom! 
 
ISBA - Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar   
‘viert’ 35 jarig bestaan met een Symposium op 
donderdagmiddag 9 mei vanaf 14.30-17.30 in 
Wijkplaats, naast de Terp, Herenweg 14 in  
Oudorp. Vanaf het begin heeft het ISBA zich ten  
doel gesteld om de materiële situatie van mensen 
die tussen wal en schip (dreigen te) raken, te  
verbeteren. 
Het geeft veel  voldoening om te merken, dat je op 
een laagdrempelige  manier,  een aantal mensen 
toch een steun in de rug kunt geven door een  
advies, door  bemiddeling of een verwijzing naar 
de juiste instanties. Soms kunnen we met een klein 
bedrag de ergste acute nood lenigen.  
Ons team bestaat uit 6 leden, waarvan 4 uitvoe-
rende leden, die volgens rooster in tweetallen  op 
de woensdagmorgen (10.30-12.30) spreekuur 
houden  tijdens het ‘open huis’ van de Zwaan aan 
de Oudegracht 185 in Alkmaar. 
Het ISBA bestaat dit jaar 35 jaar. Wij willen met 
een kleinschalig symposium in de Wijkplaats te 
Oudorp op donderdagmiddag 9 mei a.s. aan deze 
mijlpaal aandacht besteden 
Op deze middag zullen  een aantal instanties, met 
wie wij in de loop der jaren regelmatig hebben  

samengewerkt, zich kort presenteren. Waarbij zij 
aan zullen geven wat er in Alkmaar mogelijk  
verbeterd kan worden voor hun doelgroep. 
Vertegenwoordigers van DNO (de nachtopvang), 
de Brijder, de GGZ, Actief Talent, Bewindvoering,  
de Zwaan en het ISBA zullen deze middag aan het 
woord komen. Het programma wordt muzikaal 
omlijst door (klein) ‘Septimbre’.  
Als u dit symposium wilt bijwonen, bent u van 
harte welkom. U kunt zich voor deze middag  
aanmelden bij: 
Mariet Buren, 072-5153978 of 
Johan Potter, johan.potter@kpnmail.nl   

Voorjaarsbijeenkomst  
Wijkcontactpersonen 
Iedereen is welkom! (zie ook pagina 19)  
Op woensdag 10 april a.s. zal de voorjaarsbijeen-
komst van de wijkcontactpersonen gehouden  
worden. Aanvang 10 uur. Gastspreker is Naima 
Ajouaau, projectleider en ontwikkelaar (momenteel 
waarnemend directeur) bij Art. 1 Bureau  
Discriminatiezaken Noord-Holland Noord te  
Alkmaar. Thema: Discriminéé! Naima over zichzelf:  
Ik ben niet het type dat rustig kan stil zitten. Er is altijd wel 
iets wat ik nog kan of wil doen. Voor mij duurt een dag eigen-
lijk altijd te kort. 
Daarnaast ben ik ambitieus, bij alles wat ik doe probeer ik  
altijd om met mijn maximale inzet het hoogst haalbare  
resultaat te behalen. 
Met mijn analytisch vermogen weet ik bij het oplossen van 
een probleem altijd snel de hoofd- en bijzaken van elkaar te 
onderscheiden. 
In één zin: “Ik ben een sociale innovator die uitdagingen op 
het gebied van sociale samenhang aan gaat, waarbij mensen 
met hun eigen talenten participeren in een integrale en  
duurzame aanpak”. Ik ben een bevlogen mens met grote  
dromen, gepassioneerd om mensen te helpen het beste uit 
zichzelf naar boven te halen. 
Mede door mijn multiculturele achtergrond heb ik oog voor 
diversiteit en de unieke eigenschappen van mensen. Dat heeft 
mij gevormd tot iemand die zich openstelt voor anderen en 
oprechte interesse toont. Bij mij voelen mensen zich veilig, 
durven zij zich kwetsbaar op te stellen en kritisch naar  
zichzelf te kijken. Daarmee worden zij zich weer bewust van 
hun unieke kracht, leren zij nieuwe gebieden van zichzelf  
ontdekken en stappen te zetten in hun ontwikkeling. 
Ik geloof in de kracht en talenten van mensen en (achterge-
stelde) groepen. Werken met jongeren gaat mij uitstekend af. 
Iedereen participeert op zijn manier en samenwerken is beter 
dan ieder voor zich, want dan geldt 1+1=3. Mijn motto is  
'Iedereen is gelijkwaardig, maar niemand is gelijk'. 
Ik ben een bouwer, van bruggen en van nieuwe initiatieven, 
altijd vanuit een down-top visie. Mijn agogische doelen wil ik 
bereiken door te fungeren als spin in het web; een makelaar 
die acteert op alle niveaus van de maatschappij en deze ook 
met elkaar weet te verbinden. Hierdoor bezit ik een groot  
netwerk op veel verschillende terreinen. 
Door te kijken naar wat mensen verbindt, creëer ik bruggen 
en bouw ik mee aan onze gemeenschap, om haar mooier te 
maken en beter door te kunnen geven aan onze kinderen. 



Alkmaarse Raad van Kerken 
Aan de vergadertijd van de ARK wordt altijd strikt 
de hand gehouden, ook al staat er veel op de 
agenda. Ook op 11 maart 2019 was dat het geval. 
Jan Zwart, landelijk voorganger van het  
Apostolisch Genootschap, vroeg aandacht voor het  
organiseren van de Vredesweek 2019. Hij vertelde 
dat het Apostolisch Genootschap Alkmaar in 2018 
een Ambassade van de Vrede heeft opgericht en in 
dat kader in 2018 de Vredesweek organiseerde. In  
januari 2019 is de eerste aanzet gegeven voor de 
Vredesweek in 2019 (21-29 september) met als 
thema ‘Vrede verbindt over grenzen’. Vorig jaar is 
men als eerste aanzet klein begonnen. De organisato-
ren willen dit jaar graag met een zo groot mogelijke 
groep mensen vanuit verschillende achtergronden 
doen en de ARK daarbij betrekken. De vraag is nu 
welke (personen uit de achterbannen van de)  
ARK-leden bereid zijn zich bij het organiseren aan te  
sluiten. Aandacht werd daarbij gevraagd voor het 
betrekken van jonge mensen bij de Vredesweek. 
Ook de gemeente Alkmaar wordt voor deelname 
aan de organisatie benaderd. Informatie is verder te 
vinden op www.pax.nl en www.vredesweek.nl. 
De ARK keurde de jaarrekening 2018 goed en  
verleende, na de verklaring van de kascontrolecom-
missie, de penningmeester décharge over het door 
haar gevoerde beleid. De ARK ging akkoord met de 
begroting voor 2019. 
Het Alkmaar Freedom House (in de Vrijheidskerk) 
houdt de aandacht. Sinds januari 2019 is het AZC 
weer open, deze keer als pre-POL (procesopvanglo-
catie). De bewoners wachten daar op hun eerste ge-
sprek met de IND. Momenteel komen er per 
middag gemiddeld 60-70 bezoekers naar het AFH. 
De verwachting is dat het pre-POL in mei zal slui-
ten en het driejarig project AFH loopt dan ook ten 
einde. Op 2 april wordt een informatie-avond voor 
de vrijwilligers gehouden waarop ook nagedacht zal 
worden over de vraag of en hoe het AFH (eventueel) 
verder zou kunnen gaan. 
Henk Laarman nam (na 11 jaar!) afscheid van de 
ARK als vertegenwoordiger van de PGA-noord. 
Dat hij als rooms-katholiek persoon de protestantse 
kerk vertegenwoordigde was een vorm van Oecu-
mene bij uitstek. De voorzitter bedankte Henk har-
telijk voor zijn inzet gedurende al deze jaren. Henk, 
op zijn beurt, bedankte de vergadering voor de  
prettige samenwerking. Kees Olie volgt Henk in de 
ARK op. 
De Paaspakkettenactie loopt, de Feestweek van de 
Oecumene staat in de steigers. Kortom, werk  
genoeg! 

Ria de Rijke, secretaris ARK 

Voorjaarsserie  
‘het wonder van het goede’  
Zaterdag 30 maart 2019 
De lege plaats van God door Ger Groot 
Ger Groot heeft een indrukwekkend boek geschre-
ven: De geest uit de fles. Daarin geeft hij een 
schets van de ontwikkeling van het denken van de 
mens over zichzelf. De mens is als een tovenaars-
leerling. Hij verdrijft God uit zijn denken. Maar 
het vergaat hem slecht als hij zelf die plaats in-
neemt. Ger Groot beschouwt het als een uitdaging 
voor de filosofie om de dood van God te accepte-
ren, 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 voor-
doet? Kortom, is over de lege plaats die God na-
laat meer te zeggen? 
Ger Groot heeft voor NRC-Handelsblad en Trouw 
geschreven. 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 
Misschien is het niet zo’n belangrijke vraag of 
wonderen echt gebeuren. Wonderen zijn van een 
andere orde dan wetenschappelijk bewijs. Over 
wonderen wordt verteld in verhalen. En verhalen 
zijn, net als beelden, manieren waarop mensen 
zich een wereld scheppen. Wonderen hebben 
daarom te maken met menselijke verbeeldings-
kracht en creativiteit. Vaak gaan ze over goed en 
kwaad, maar zij laten ook zien dat we voorbij 
goed en kwaad moeten denken, zoals de filosoof 
Friedrich Nietzsche stelde. Vrijzinnigheid in 2019 
betekent: ruim baan geven aan deze verbeeldings-
kracht, laten zien dat hier een nieuwe betekenis 
ligt van religie in onze tijd. 
Laurens ten Kate is bijzonder hoogleraar ‘Vrijzin-
nige religie en humanisme’ aan de Universiteit 
voor Humanistiek te Utrecht. Zijn leerstoel is het 
initiatief van de Stichting Stimulering Vrijzinnig 
Gedachtegoed. 
Tijd: 10.30-12.30 uur, daarna gezamenlijke lunch. 
Plaats: Remonstrantse Kerk, Fnidsen 33-37,  
1811 nd  Alkmaar 
Kosten: € 8,- (incl. koffie/thee en lunch) 
Opgave: voorjaarsserie@gmail.com of 072 - 
5612443 
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Collecten in maart/april 
31 maart, ten bate van Doopsgezind WereldWerk 
Bankrekening NL27 TRIO 0786880333 t.n.v. Stichting Doopsgezind Wereldwerk  
7 en 14 april, ten bate van Menno’s Youth Assembly 
NL89 TRIO 03386039 99  t.n.v. Stichting Menno’s Global Village  
21 en 28 april, ten bate van Stichting Menno  
Simons SDMF  
Bankrekening: NL31 RABO 0141964138 t.n.v. Stichting Menno Simons SDMF 

 10

Inspiratie Café 
Onder de titel ‘Inspiratie Café’ gaan we een 
nieuwe groep starten in de gemeente. Het  
initiatief komt van een groep wat jongere  
gemeenteleden die wat verder van de gemeente 
afstaan, maar op het moment de verbinding 
met andere gelijkgezinden missen. Zij zijn op 
zoek naar een klankbord, rust en inspiratie, 
maar dan graag op een moderne manier en 
vanuit meer bronnen dan alleen de Bijbel. 
Hoe we daar precies vorm aan gaan geven 
wordt een gezamenlijke ontdekkingsreis. Wat 
vaststaat is dat we steeds zullen beginnen met 
een gezamenlijke maaltijd, waar iedereen iets 
voor meeneemt. Als deze Op Weg uitkomt is 
de eerst avond al geweest, maar de volgende 
bijeenkomst zal zijn op donderdag 25 april 
van 19.00 tot 21.30 uur in de Mennozaal. 
Wie met deze nieuwe groep mee wil doen kan 
zich bij mij opgeven 
(louise.pondman.de.wilde@gmail.com). Graag 
met uw 06-nummer, want we hebben inmid-
dels ook een app-groep om b.v. over het eten 
te overleggen (zodat we niet allemaal het-
zelfde meenemen).   Louise Pondman 

In memoriam zr. Geertje Daudey-Witte  
Op 11 februari overleed zr. Geertje Daudey-Witte. 
Geertje werd op 11 september 1936 op Texel  
geboren. Door haar moeder, die uit de echte  
doperse familie kwam, werd zij naar zondagschool 
en catechisatie gestuurd. Ze werd in 1954 in Den 
Burg op haar belijdenis gedoopt, maar na het  
verlaten van Texel verwaterde haar contact met de 
kerk. Ze verliet Texel toen ze een opleiding tot  
lerares huishoudkunde ging volgen, maar haar 
hart bleef altijd met Texel verbonden.  
Haar eerste baan was op de huishoudschool in 
Schagen. Haar broer Kees ging in Amsterdam  
studeren en daar vond hij een kamer bij de familie 
Daudey. Via Kees leerde Geertje haar man Hans 
kennen. Haar vader vond het eerst maar niets 
omdat Hans geen boer was, maar uiteindelijk 
werd hij geaccepteerd. In 1961 trouwden zij.  
Ze vonden een huis in Heiloo, waar hun zoons 
Bert en Cas werden geboren. Hans was purser bij 
de KLM en daardoor kwam het dat de familie 
Daudey al lang voordat dit gewoon werd verre  
reizen maakte. Hans overleed in 1995 na een  
kortdurend ziekbed. 
Geertje was een actieve en sociale vrouw. Ze heeft 
de hele wereld over gereisd en trok er tot het laatst 
toe graag op haar fiets op uit. Ze hield van 
bridgen en was lid van verschillende clubjes. Ze 
leefde mee met het wel en wee van haar kinderen, 
maar ook met het wel en wee hun vrienden, waar 
ze graag over moederde. Bezoek aan haar bete-
kende gezellig samen aan de keukentafel bijpraten, 
met koffie en wat lekkers.           Louise Pondman 

Bezoek Duitse Historische Kring  
De Mennonitischer Geschichtsverein is van 16-19 
mei in Nederland. Door de Nederlandse  
Doopsgezinde Historische Kring is hiervoor een  
programma met excursies samengesteld.  
Op zondag 19 mei zal de groep (ca. 20 personen) 
de dienst in Alkmaar, onder leiding van Louise 
Pondman, bijwonen. Het kerkkoor werkt op die 
dag ook mee en heeft al een keuze gemaakt voor 
een paar Duitse liederen.  
Na de koffie krijgt de groep soep en broodjes  
aangeboden. Het is hun vertrekdag en we willen 
ze niet met lege maag op reis laten gaan. De  
voorbereidingen voor een en ander zijn inmiddels 
in gang gezet. Contactpersoon voor deze activiteit 
is Antoinette (hazevoet@gmail.com). 
Een belangrijk onderdeel van het 4-daagse pro-
gramma is ‘Ontmoeting’. Dus we hopen dat u er 
op 19 mei ook bij kunt zijn.   Antoinette Hazevoet

   Vandaag -  
     Een keur aan geur-  
     en kleurrijke menu’s 
     staat hartstrelend opgedist, 
     van Boeddha, Chrisna tot Kabbala.  
     Als op vleugels 
     van een adelaarsjong 
     zweef ik met wankel gemoed  
     kostbare vrijheid tegemoet.   

                 Veranderen 
 

                  Gisteren -  
          Grootgebracht op een karig dieet 

                van honderdvijftig psalmen,  
               negenentwintig gezangen 
                en de heilige catechismus.  
                De koers uitgezet, 
                recht en eenduidig, 
               klaar en helder het zicht 
                manoeuvreerruimte minimaal.             
 

    Morgen -    
         Laat mij het humane bewaren, 
         het overbodige laten varen, 
                                   al wat mij raakt vergaren 
                                   koesteren en vervolmaken. 
 

M i c h i e l  d e  J o n g  



Jeanne Kleijn-Seijffer 

Verlaat nou eens dat oude erf 

“We moesten dat oude erf maar eens verlaten”, zei onlangs een moderne boer in een vraag- 
gesprek. De toekomst van de aarde, meende hij, vraagt om een nieuwe aanpak. Een man  
met een missie in een tijd die smeekt om daadkracht; en hij staat gelukkig niet alleen.  
Eeuwen geleden liepen in het Heilige Land velen warm voor het goede nieuws dat een zekere 
Jezus van Nazareth verkondigde en dat is nog altijd in beeld. Hij gaf regieaanwijzingen voor 
een menswaardiger leven geënt op samenwerking en, vooral, delen van macht. Niet iedereen 
liep daar warm voor; en zo kon zelfs een mensen-mens worden vernederd en vervolgd,  
bespot en gekruisigd tot de dood er op volgde. Ons kocht hij daarmee vrij; wie dat beseft 
noemt Pasen ondanks de schaduw van het Kruis een vreugdefeest. Zo vieren wij dat ook;  
de kleinkinderen komen langs en willen het ‘appen’ best afwisselen met detraditionele speur-
tocht naar paaseitjes. Het oude verhaal geloven ze wel; niet meer dan een sprookje waarin 
oma's nog geloven; een eng sprookje bovendien. Maar hoe komt het dan toch dat het on-
danks alle scepsis zo lang in het collectieve geheugen bleef hangen? Ooit zullen ze er achter 
komen dat veel van de normen en waarden waarmee ze opgroeiden ontleend zijn aan Jezus’ 
filosofie. Leef uit de liefde, liefde heelt en brengt mensen bij elkaar die hoeveel ze ook van  
elkaar verschillen van gelijke waarde zijn. De liefde heeft het laatste woord. 

dag, waarom eigenlijk? Geen idee; maar ik werd 
er blij van. Mocht ik de tekening gebruiken in het 
Paasnummer van Op Weg? Ik kreeg toestemming. 
Wie oud wordt raakt uit de tijd; er is zoveel dat in 
zo’n rap tempo verandert dat je je overbodig gaat 
voelen. Wat voor jou betrouwbare normen en 
waarden zijn, is nu gedateerd. Gelukkig maar dat 
je schoonheid delen kunt; daaruit put je weer 
hoop. Moeten mijn waarden en normen nu maar 
bij het oud vuil? Niet als ik Franca Treur mag ge-
loven. Op Valentijnsdag kwam haar nieuwe 
roman ‘Regieaanwijzingen voor de liefde’ ter 
sprake. Treur: “Aan het eind van het verhaal krij-
gen ze elkaar. En dan? Ze hebben allebei een 
droom, ze koesteren verwachtingen. Ze kunnen 
zich een beetje aanpassen maar veranderen zit er 
niet in want een relatie blijft tweeledig. Wie dat 
beseft en de ander met al zijn eigenaardigheden als 
gelijkwaardige accepteert (zij kan een Kenau zijn, 
en hij is ècht geen droomprins) leert de echte liefde 
kennen.” Zelfonderzoek loont soms, denkt de 
schrijfster, maar ze wel spreekt over ‘liefde voor 
gevorderden’. Ik kan het met haar eens zijn; kort-
geleden vierden Henk en ik de dag waarop we 55 
jaar getrouwd waren. Twee tegenpolen - dat geeft 
wel eens vuurwerk maar saai wordt het nooit. De 
gedachten van Jezus houden ook mobiel. Ze leer-
den mij mijn ivoren torentje te verlaten, naar an-
deren toegaan, meer samen te ondernemen.  
‘Onverdeeld naar de Openbare School’, stond op 

Groen en roze zijn naast het geijkte kuikentjes- 
geel de trend voor de paastafel 2019. Licht willen 
we, we snakken er naar. Terwijl ik nadenk over 
een familie onderonsje, meldt de radio een schiet-
partij in Utrecht. Pal na de aanslag in Christchurch!  
Een gevoel van onbehagen bekruipt me. Er blijken 
mensen gedood en ik wil feesten? De beren op de 
weg lijken groter dan ooit, maar is  het leven niet 
grootser en waard om te worden versierd? Wie, 
zoals ik, genezen mocht na ernstig ziek-zijn be-

aamt dat, je laat 
je sneller verras-
sen door leuke, 
kleine dingen. Je 
neemt de tijd om 
te ontdekken wat 
er echt toe doet. 
Op FaceBook 
kreeg ik een paar 
weken geleden 
een tekening te 
zien van de 11- 
jarige Candy 
Hofs. Een sierlijk 
boeket van tien-
tallen meisjesge-
zichten met 
evenzovele ge-
laatsexpressie. 
Het kleurde mijn 
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het affiche dat bij ons thuis voor het raam hing. 
Wederom een compositie van kinderhoofden, één 
ervan, en dat was in de jaren 30 ongewoon,  
pikzwart van kleur. Vreemdelingen in onze tijd  
kwamen uit een andere provincie; zoals dat Lim-
burgse meisje met die mooie zachte G en de jongen 
uit Friesland die wanneer hij kwaad werd heel hard 
‘Frieslan boppe’ riep... Anders was toen leuk. 
 
Kleurtje 
Onze jongste zoon bracht kleur in de familie. Hij 
is net zo withuidig als ik, maar zijn dochter van 
twaalf heeft de fraaie teint van haar Braziliaanse 
moeder. Ben ik jaloers op haar krullenbol, zij gaat 
voor sluik. Ieder zijn eigen droombeeld, met ambi-
ties kom je vooruit, maar het is wel zaak dat je ze 
bijstelt op zijn tijd. Dat je snapt: ik mag er zijn 
zoals ik ben en ik hoeft niet per se de mooiste of 
de slimste te zijn. Geluk - wat dat dan ook moge 
zijn - laat zich zoeken. ‘Hier lagen altijd mijn 
schatten maar ik zag ze niet’, dichtte Victor van 
Vriesland. Daar kwam hij in zijn nadagen achter. 
Onze hulp in de huishouding is een man die al 
jong zijn zegeningen leerde tellen. Hij komt ook 
uit Brazilië. ‘Mister sunshine’ noem ik hem, want 
hij is de vrolijkheid in persoon. Guur klimaat? 
Hem hoor je niet klagen. Renato voelt zich in  
Nederland (‘je moet jezelf leren thuis voelen’) op 
zijn plaats en weet zich met basis-Engels prima te 
redden. Een kruisje om zijn nek geeft aan dat hij 
Rooms-katholiek is. Hij gelooft in God maar 
vreest de duivel. Als ik zeg dat die gevallen engel 
vast geen grip krijgt op zijn zonnige natuur kijkt 
hij zorgelijk. “God wil toch een vader zijn”, ga ik 
door, “en hij heeft macht.” Daarop hoop ik, want 
het kwaad wordt steeds grimmiger, ook in Neder-
land. En God lijkt soms wel heel ver weg. Hij leeft 
je voor, hij heeft je lief en laat je vrij. Maar  voor 
je leven ben je zelf verantwoordelijk. 
 
Minne 
Met Pasen wordt bij ons in de kerk dit jaar, naast 
het verhaal over Kruisiging en Opstanding, de  
toespraak gelezen die Jezus hield bij het Laatste 
Avondmaal. In 1 Korinthiers 12 spreekt hij over 
de diversiteit van mensen. Één Geest zegt hij, bindt 
allen. Lijdt de één dan lijdt de ander mee. Uitscha-
keling van een lichaamsdeel heeft invloed op het 
hele lijf. Een oproep om niet weg te schuilen op 
het oude erf, maar wat je hart beweegt te delen. 
God houdt - als ik Pasen goed begrijp - van men-
sen die gekozen hebben voor de liefde. Of, zoals 
de 14de eeuwse schrijfster van verhalen en poëzie  
Hadewijch het uitdrukt voor de ‘minne’. Op 

school lazen wij haar vurige liefdesverklaring aan 
God en als 14-jarige dacht ik dat ze het over een 
wereldlijke aanbedene had. Dat ze God op een 
aardse manier benaderde kwam ik veel later aan 
de weet. In 2009 verscheen haar biografie* waar-
aan eeuwen speurwerk vooraf ging. De Middel-
eeuwer werkte doorgaans anoniem. Er was slechts 
een enkel geschrift, dat naar Hadewijch verwees, 
bewaard gebleven. Tot West-Vlaamse rechtenstu-
dent Angillus zo'n 150 jaar geleden een 14de 
eeuwse kloosterinventaris doorzocht. Uit een van 
de werken stak een papiertje: ‘Item noch drie 
boeke van Hadewijche die beghinne aldus: God, 
die klare minne...’ Het was genoeg voor een eerste 
profiel dat ‘Werken van zuster Hadewijch’ zou 
gaan heten. Een over de minne dichtende nonne 
werd zij genoemd, maar een kloosterzuster was ze 
niet. Wel een auteur van formaat, geboren ergens 
in Brabant in een welvarend milieu. Ze moet hoog 
opgeleid zijn  geweest en zich in alle vrijheid heb-
ben verplaatst. Ze toont zich geïnspireerd door de 
minne, de zuivere liefde voor God. Die spreekt uit 
haar talrijke visioenen, waarin ze Maria ontmoet 
en Johannes de Doper, maar ook vrome tijdgeno-
ten. In een tijd waarin mannen de dienst uitmaak-
ten was zij spil in een beweging van vrije vrouwen, 
die elkaar steunden en bemoedigden. Om uit haar 
24ste brief aan een vriendin te citeren: 
“...en alle woorden die je over God hoort in de 
Schrift en die je zelf leest en die ik jou gezegd heb 
en die iemand anders je zegt, in het Nederlands of 
in het Latijn, laat die in je hart gaan... maak je 
eigen wat je hebt gehoord.” 
Met Pasen wordt duidelijk dat het leven er toe 
doet en dat je de waarde er van moet uitdragen. 
Dat betekent wel dat je het oude erf verlaat om de 
echte liefde, die voor je naaste, vorm te geven. 
Voor de vraag hoe je dat klaarspeelt verwijs ik 
graag naar de Opgestane Heer; Hij heeft - ik speel 
Leentje buur bij Franca Treur - de regieaanwijzin-
gen paraat.  
     * Hadewijch Liederen 
        (Veerle Fraeters en Frank Willaert - Historische Uitgeverij)  

Wie zo wil leven dat hij minne voldoening geeft 
moet zich niet ontzien, dit is mijn raad. 
Hij moet zich helemaal inzetten 
om zijn leven in het teken te stellen van de edelste daden 
die voor de minnaars verborgen 
en voor de vreemden onvindbaar zijn, 
omdat die het wezen van minne niet begrijpen. 
Het zoete dolen 
in de schoot van de minne 
kent hij niet die er niet binnengaat. 
Hoezeer ik ook gekweld word, 
wat minne mij heeft opgedragen 
geldt voor altijd. 
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Activiteiten in april 2019 
01-04 14.15 uur  Koorrepetitie    Kerkzaal 
03-04 09.30 uur  Kerkenraad    Kerkenr.kamer 
03-04 14.00 uur  Ontmoetingskring  Kerkenr.kamer 
08-04 14.15 uur  Koorrepetitie    Kerkzaal 
09-04 14.00 uur  Kring Bergen/Schoorl 
10-04 10.00 uur  Waardse Leeskring 
10-04 10.00 uur  Bijeenkomst Wijkcontact- 

       personen    Mennozaal 
10-04 20.00 uur  Menno Nights 
15-04 14.15 uur  Koorrepetitie    Kerkzaal 
16-04 10.00 uur  Kring Heiloo 
18-04 19.00 uur  Witte Donderdag  Kerkzaal 
19-04 19.00 uur  Vespers *)     Mennozaal 
25-04 19.00 uur  Inspiratie Café    Mennozaal 
28-04 11.30 uur  Ledenvergadering Mennozaal 
29-04 14.15 uur  Koorrepetitie    Mennozaal 
01-05 09.30 uur  Kerkenraad    Kerkenr.kamer 
01-05 14.00 uur  Ontmoetingskring  Kerkenr.kamer  
*) Tijdens de Vespers op Goede Vrijdag kijken we samen naar foto's 
van de kruisweg ‘zie de Mens’, die Sjef Hutschemakers heeft gemaakt 
voor de Sint Pieter Beneden in Maastricht.  Daarbij luisteren we af-
wisselend naar liederen uit het oratorium voor de Veertigdagentijd en 
Pasen, ‘Als de graankorrel sterft...’ en lezen we teksten van Erik Borg-
man en gedeelten uit een gedicht van Willem-Jan Otten.     
Informatie bijeenkomsten kringen  
(zie hieronder de contactpersonen)  
Kring Bergen-Schoorl 
info en opgave: Klaartje van Leersum, tel. 072 5812361,  
hartleers@planet.nl  
Kring Heiloo 
info en opgave: Irene van de Pavert, 072 5333287  
Mennonights 
info en opgave: Fam. In ’t Veld, 072 5401362   
Waardse Leeskring 
Contactpersoon: Hilda Wouwenaar, 072 5126036, wouwenaar1@live.nl  
 
Aanleverdatum kopij volgende Op Weg: 22 april 2019.       

Berichten uit de kerkenraad  
Wie de afgelopen zondagen in de dienst is geweest, 
zal gemerkt hebben dat bij de mededelingen steeds 
wordt gemeld dat zr. Hermine Koornneef en br. 
Hans de Jonge zich niet meer herkiesbaar stellen 
en er dus een beroep wordt gedaan op uw verant-
woordelijkheid voor onze gemeente. Uiteraard 
zoekt ook de kerkenraad naar nieuwe kerken-
raadsleden!  
Het verheugt ons zeer dat onder de naam ‘Inspira-
tie Café’ een nieuwe groep in onze gemeente van 
start gaat! Op uitnodiging van onze predikant is 
een aantal ‘jongere gemeenteleden’ (onder de 60) 
met elkaar in gesprek geweest hoe zij onze ge-
meente ervaren. Zij zijn op zoek naar een klank-
bord en inspiratie vanuit meerdere bronnen dan 
alleen de bijbel en missen de verbinding in onze 
gemeente. Spontaan ontstond het ‘Inspiratie Café’. 
Het wordt een gezamenlijke zoektocht hoe de bij-
eenkomsten ingevuld worden. Zeker is dat er ge-
start wordt met een maaltijd waar iedereen iets 
voor  elkaar meeneemt. Het is zeker geen ‘gesloten’ 
groep! Ieder die mee wil doen, kan zich opgeven bij 
onze predikant! De eerste data staan al vast: 21 
maart en 25 april van 19.00 tot 21.30 uur. 
De jongerengroep ‘Pretkadetten’ is zondag 3 
maart voor de laatste keer bij elkaar geweest. Het 
werd steeds moeilijker met de vier jongeren een 
datum te vinden om bij elkaar te komen. Het is 
jammer dat het jeugdwerk binnen onze gemeente 
op dit moment verdwenen is, maar onze jongeren 
zijn wel betrokken bij AKC kampen en Regio 
weekenden. 
De kerkenraad is onlangs bij elkaar geweest om 
van gedachten te wisselen over de toekomst van 
onze gemeente. Het was een eerste aanzet en zeer 
waardevol om van elkaar te horen hoe  de menin-
gen zijn. Concrete zaken zijn er nog niet uitgeko-
men. Het ging meer om een verkenning. 16 April 
komt de kerkenraad weer bij elkaar om verder te 
praten over dit onderwerp. Ook binnen de litur-
giecommissie en in de gesprekskring Bergen e.o. is 
de toekomst van onze gemeente aan de orde ge-
weest. Uiteraard neemt de kerkenraad hun bevin-
dingen mee in het vervolggesprek in april.   
De Brainstormgroep Gebouwen zal samen met  
kerkenraadsleden verder gaan met de uitgebreide 
samenvatting van hun bijeenkomst in januari.  Dit 
mede ter voorbereiding van de aangekondigde  
‘keukentafelgesprekken’ met de Gemeente Alkmaar. 
De paaspakkettenactie van ARK is weer van start 
gegaan. U kunt tot 7 april houdbare levensmidde-
len  en attenties voor kinderen (geen speelgoed 
maar b.v. kleur- en knutselboeken, stickerboeken) 
inleveren! Ook toiletartikelen en handdoeken zijn 
welkom. 

Op zaterdag 9 maart hebben de leden/afgevaardig-
den van de Noord Hollandse Doopsgezinde Socië-
teit (NHDS) in een algemene vergadering besloten 
de NHDS per direct te ontbinden na een schrifte-
lijke stemming. Verder is in diezelfde vergadering 
besloten dat het batig saldo zal worden overge-
maakt naar een speciaal te openen rekening op 
naam van Dopersduin onder bepaalde voorwaar-
den. De NHDS is ontbonden omdat er geen be-
stuursleden uit de aangesloten gemeenten te 
vinden waren om het werk voort te zetten. Jam-
mer dat het zover heeft moeten komen. We zien 
hier een teken van de tijd: het wordt steeds moei-
zamer om bestuursfuncties te bemensen. Hopelijk 
zijn we in onze gemeente daartoe (nog) wel in 
staat! 28 April houden we onze gemeentevergade-
ring! U komt toch ook? 

     Anneke Struijf, notulist kerkenraad 
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Tini Visser 

Van hoop naar verwachten 
De tijd zo rond Pasen en Pinksteren is vol verwachting. In de natuur staat alles in bloei of 
begint te ontkiemen. De sneeuwklokken en narcissen hebben we al zien bloeien in tuinen 
en plantsoenen. Er is nieuw leven. Het voorjaar geeft mij een gevoel van optimisme, een 
positief verwachten. 

Verwachting heeft in onze kindertijd altijd al een 
grote rol gespeeld, denk maar aan sinterklaas, 
kerstman en de paashaas. De welvaartsexplosie 
heeft dat kinderlijke gevoel verlengd. We waren 
alsmaar meer op weg naar het land van belofte. 
Veel werd mogelijk. Het kon immers niet op. Nu 
weten we wat ervan terecht is gekomen. 
De wereld biedt geen onverdeeld plezierige aan-
blik. Maar, zover ik weet, was dat echter nog 
nooit het geval. Hoewel voor sommige oude pro-
blemen oplossingen schijnen te zijn gevonden, 
nemen andere weer toe: klimaatverandering door 
onze vervuiling, terrorisme, vluchtelingen, drugs-
verslaving, ongewenste drones enz. Ondanks deze 
ontmoedigende feiten mogen we toch een beetje 
optimistisch zijn. Mensen beginnen elkaar beter te 
kennen. Dit in tegenstelling tot onze voorouders 
die zelden hun woonplaatsen verlieten, bezoeken 
wij vaak andere landen. Als we daar dan mensen 
ontmoeten, bemerken we dat er veel meer is dat 
ons verbindt dan hen van ons scheidt. En ook al  
kunnen we niet verwachten dat er ooit een Utopia 
zal bestaan, is het zeker van het grootste belang dat 
we het geloof in een betere wereld niet verliezen. 
Het duurt nog even maar dan wordt het Pinkste-
ren. Tegen het warme van Kerstmis, het plechtige 
van Pasen, steekt Pinksteren er naar mijn gevoel 
wat sfeerloos af. Het symbool van Kerstmis is 
liefde, dat van Pasen is hoop, geloof is het sym-
bool van Pinksteren. Hieruit kunnen we begrijpen 
dat er maar één vaderland is, moeder aarde en 

maar één volk de mensheid die verantwoordelijk is 
voor wat eens werd genoemd de tuin van Eden. 
Pinksteren had het begin kunnen zijn van een tijd-
perk van vrede, vrijheid en menselijke saamhorig-
heid. Dit is helaas niet in vervulling gegaan. Maar 
het symbool is gebleven! De mens moet eigenlijk in 
staat worden gesteld, de kans krijgen, te werken  
met de geweldige krachten en mogelijkheden van 
de natuur. Alleen zó kunnen wij gegrepen worden 
door het ideaal van Pinksteren. Misschien wel in de 
gewone dagelijkse dingen en op onze eigen manier. 
Met een vriendelijk, blijmoedig hart, zoals de  
Engelse dichter John Masefield schreef :  
  “Lach en wees vrolijk. Denk eraan,  

dat je de wereld met een lach kunt verbeteren. 
Verbeter de wereld door het kwaad af te weren. 
Lach want de tijd is kort,  
een draad van geringe lengte. 

   Lach en wees er trots op aan het schouwspel 
der mensheid te mogen deelnemen. 
Lach en wees vrolijk.  
Herinner je dat in oude tijden  
maakte God hemel en aarde voor zijn plezier. 
Maakte en vulde beide met de sterke rode wijn 
van zijn vreugde, 
de pracht van de sterren, de pracht van de aarde. 
Dus moeten wij lachen en drinken  
uit de diepblauwe beker van het uitspansel, 
Meezingen met het juichende lied  
van de grote planeten, die hun baan beschrijven 
Lach en werk en drink van de uitgeschonken wijn: 
Op de dierbare, groene aarde,  
het teken van de vreugde van de Heer.” 
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Het is me steeds weer een raadsel hoe vogels hun nesten bouwen met  
hun snavels. Zo is dat van de winterkoning  een bolvormig bouwsel,  
anders dan anderen. De meeste vogels hebben komvormige bouwsels  

voor beschutting en veiligheid maar geen van hen is waterdicht of heeft 
een afvoer van water door een gaatje in de bodem. Zodat er altijd  

doden vallen wanneer het lang regent in het voorjaar. Hier spreekt een  
wachtende huismus, die allerlei vogels rond ziet fladderen in haar tuin.  

Maart roert zijn staart en april doet wat ie wil. Wat een naargeestig  
weer hebben we gehad met storm en regen hè? Om moedeloos van te  
worden. Vroeger zag je de bui al hangen, tegenwoordig kijken we op  

buienradar wanneer we wel of nog niet met de hond gaan lopen. 

Ik kijk naar buiten en zie de mensen voorbijgaan, 
mensen die onderweg zijn. Ik hoor de vliegmachines 
om de haverklap straf door de lucht woeden. Wat 
een onrust hebben we hier in het drukke Noord-
Holland. Alles slibt dicht, nog een kwestie van tijd. 
Maar mijn huis staat weliswaar op een doodlopend 
stukje, fietsers, scooters en brommers rijden achte-
loos snel voorbij voor de wind. De laatste jaren 
komen er dagelijks vrachtwagens in alle maten met 
het bestelde on-line spul. Men wil dat alles thuis 
wordt afgeleverd. We varen nu blind op de technolo-
gie. Dan moeten ze óók nog keren, die wagens en 
busjes, wat levensgevaarlijk is voor mens en dier en 
het is een wonder dat er nog geen ongeluk heeft 
plaatsgevonden. Ja, u hoort het al, een ernstige en 
vreesachtige huismus ben ik geworden, die wacht op 
de zon die me uitnodigt en op de lente. Want dan 
staat de Hortus Bulborum in Limmen weer in bloei! 
Mijn jaarlijkse uitstapje! Lopen en op een bankje  
zitten met een broodje en maar kijken en opsnuiven 
van die lenteweelde. Tussentijds kijk ik thuis op de 
bank naar oude onuitwisbare video’s van Beatrix 
Potter. Tekenfilms, die nog niets van hun glans verlo-
ren hebben. Over dieren die op mensen lijken met 
menselijke stemmen. De technologie die vermaak 
geeft op afroep. Evenals de telefoon, het mobieltje. Is 
het niet een wereldwonder dat je snel een stem kunt 
horen aan een lijn, zoals bijvoorbeeld een stem van 
een goede vriendin, wanneer je net hebt gezegd dat 
je beste tijd er op zit. “Ag, je kunt jezelf ook oud 
praten. Ik zei net dat uitbloeien óók een vorm van 
bloeien is!” Oh ja, wat ad rem. Lydia met haar 
droogkomische humor die me doet lachen en relati-
veren. Zijn we nou groepsdieren die in groepen het 
meest tot ons recht komen en die elkaar nodig heb-
ben om ons goed te voelen? Vast en zeker, want al-

Agnes van Menen-van Lienen 

 Monter

leen kom je er niet op den duur. “Dieren zijn net als 
mensen, met dezelfde mensenwensen en dezelfde 
mensenstreken, dat staat allemaal in de krant... van 
Fabeltjesland”, zei meneer de uil in de gelijknamige 
tv serie. Allemaal uit de oude doos. Mens kom tot 
leven en wees vrolijk en opgewekt, vooruit… spreek 
ik mezelf vaak toe. Als je teveel alleen bent is en  
bekijk je het leven heel anders. Het is dan meer een 
waarnemen van de buitenwereld aan de zijlijn  
geworden en ik ben me bewust dat ik veel meer dan 
vroeger in en met mezelf praat. Daar is helemaal 
niks mis mee hoor. Ik voel me als het ware uitgeran-
geerd en naar de remise verschoven, ergens in een 
wachtkamer, waarin je hoopt dat er nog eens een 
appèl op je wordt gedaan als zestiger. Meedoen is 
uiteindelijk het leukste wat er is. Meedoen daar  
hebben ze nu een nieuw woord voor gevonden. Par-
ticipatie. Het deelnemen aan de samenleving. Ik kan 
me nog zó voor de geest halen de tijd op de kleuter-
school en het speelkwartier op het schoolplein. Ik zie 
de gezichten nog voor me en de spelletjes die we 
speelden. ‘Beeldje trek’ was er één van. Dat vond ik 
erg leuk want dan mocht je ook een keer de baas 
spelen over anderen en iemand de les lezen. Dat 
vond niemand erg want dat hoorde bij je rol en  
iedereen kreeg een keer die rol, dus… De beelden 
stonden in de winkel en dan kwam er een koper. De 
winkelier die de baas was, trok dan een kind hard 
aan de arm en dan moest hij of zij zo blijven staan in 
een gekozen houding en dan mocht je niet meer be-
wegen want anders was je af. Je moest dus wachten 
totdat de koper iemand had uitgezocht. “Hans jij 
mag eerst, nee Grietje wacht op je beurt. Sientje, jij  
mag straks de baas zijn en dan is Ot de koper, dus 
nog eventjes zo blijven staan.” Wat waren die spelle-
tjes leuk en alles wat we samen deden in het spel op 

“Één is uw meester. 
 Gij zijt allen zusters en broeders.”
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dat schoolplein als kind, dat al zo gis (wijs) was. De 
spelletjes die als het ware vanzelf gespeeld werden. 
Je pikte het zo op.  
We blijven dichtbij huis in deze vertelling. De wereld 
is om somber van te worden. De vechtmachines met 
hun diepe inwendige haat staan populistisch te  
popelen om de samenleving naar de ratsmedee te 
helpen en grote triomfen te vieren. Wie kan hen nog 
beteugelen? Iedereen lijkt van God los en waar is de 
christenplicht gebleven? Een nieuwe, voor ons onbe-
kende tijd is aangebroken. “Wat zijn wij mensen 
toch verfijnde dieren als eigenliefde het merk is van 
het Beest! Wie met ons eens van smaak is en van 
geest die gaan we als vriend en zielsverwanten vie-
ren!” aldus Jacques Perk in 1859. En eerder in de 
Vaderlandse geschiedenis vond ene Michiel de  
Ruyter dat geen zege zonder Goddelijke hulp te  
bevechten was. Dat was ook niet zo’n beste tijd, 
omdat de waarde van de mens toen werd bepaald 
door de verhouding tot God en hoe gelovig je was of 
niet. Godsdiensttwisten herhalen zich. Er is niets ver-
anderd en er zal niets veranderen, hooguit tijdelijk. 
We hebben zeventig jaar mogen genieten van vrede 
en vrijheid van meningsuiting en van een opge-
bouwde verzorgingsstaat, waar medemenselijkheid 
voorop placht te staan en buitenlandse werknemers, 
de gastarbeiders, gastvrij werden ontvangen. Die tijd 
is geweest, dat kun je gerust stellen want dat is een 
feit. Laten wij doopsgezinden ons verstand gebrui-
ken en elkaar en anderen blijven aanmoedigen om 
de vrede te bewaren en de openheid te houden naar 
medemensen. En dat wij goede gedachten   uitzenden, 
want dat is heel wat waard! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heeft u ook zin in Pasen? Het kerkelijk Paasfeest 
heb ik zelf nooit een feest gevonden, de kruisgang 
over het lijden van Jezus en de kruisdood op de 
schedelplaats Golgotha op de Olijfberg vind ik geen 
opwekkende geschiedenis. Het is een zielig en angst-
wekkend verhaal. Hoe kleurig, intens spannend en 
indrukwekkend de schilderijen van Dick van der 
Veen ook zijn. De opstanding daarna van Christus’ 
lichaam is ook moeilijk te bevatten, ook al wil je het 
nog zo graag. Omdat Pasen samenvalt met licht, zon 
en lente en lammetjes die geboren worden, is het ‘te 
doen’. Stel dat het Pasen in de winter was geweest, 
dan had ik het zeker niet willen vieren.  
Allen een prettige Pasen gewenst en tot ziens in de 
doopsgezinde gemeente van Alkmaar! 

Dick van der Veen (2012), 90x60 cm.

Dick van der Veen (1994), 125x125 cm.

Paasgedachte  
Je laten verrassen 
Je verwonderen 
op je blote knieën 
in zilverdauw 
over het ongelooflijke 
dat dood 
ten leven kiemen kan.  

H a n s  Wa e g e m a k e r s

 
 
 
Zo zacht 
nadert het geheim. 
Schrik niet 
het is het tuinkind maar 
geplukt, maar waar - 
zo puur in jou.
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Na de ontvangst in de serre vanaf 5 uur, vertrekken 
de deelnemers naar de Menno Simonszaal. Het  
gedicht van Sytze de Vries: ‘Dat ik de naam mag 
zijn van jouw verlangen’ uit de bundel ‘Vieren en  
Brevieren, Liturgische bouwstenen voor kleine  
geloofsgemeenschappen’ dient als doe-es lief- 
tinteling, tijdens Louise Pondman’s inleiding:   
Dat ik de naam mag zijn van jouw verlangen  
Dat ik de naam mag zijn van jouw verlangen  
wekt in mij een nog nooit vermoede kracht.  
Jij hebt mij bij mijn eigen bron gebracht 
en stromen mag ik, vrij en onbevangen.  
Jij brak mijn doolhof van gedachten open  
en hebt mij stapvoets uit mijzelf ontward.  
Gretig je gangen gravend naar mijn hart  
ben jij op wat ik zelf niet wist gestoten.  
Het vuur dat smeulde en vergeten brandde  
onder de as, riep jij in mij terug. 
De vonk herleeft, geeft aan zijn vlammen lucht  
en ik ontvang mijn vrijheid uit jouw handen.  
Dat ik de naam mag zijn van jouw verlangen  
heeft heel het harnas om mijn ziel gekraakt. 
Ik weet mij aan mijn naakte huid geraakt 
die, niet verborgen meer, nu alle licht wil vangen. 

 

Als de zon  
Onze diepste angst 
is niet dat we onmachtig zouden zijn. 
Onze diepste angst betreft juist 
onze niet te meten kracht. 
Niet de duisternis, maar het licht in ons 
is wat we het meeste vrezen.  
We vragen onszelf af: 
Wie ben ik wel om mezelf briljant, schitterend, 
begaafd, geweldig te achten. 
Maar waarom zou je dat niet zijn. 
Je bent een kind van God. 
Je dient de wereld niet 
door jezelf klein te houden. 
Er wordt geen licht verspreid, 
als de mensen om je heen,  
hun zekerheid ontlenen aan jouw kleinheid.  
We zijn bestemd om te stralen 
zoals kinderen dat doen. 
We zijn geboren om de glorie Gods die in ons is 
te openbaren. 
Die glorie is niet slechts in enkelen, 
maar in ieder mens aanwezig. 
En als we ons licht laten schijnen,  
schept dat voor de ander 
de mogelijkheid hetzelfde te doen.  
Als we van onze diepste angst bevrijd zijn, 
zal alleen al onze nabijheid 
anderen bevrijden. 
 
Nelson Mandela  
tijdens zijn inauguratie in 1994

Tijdens een NHN-bijeenkomst in 2014 in de vermaning 
van Enkhuizen lanceert Tjalling Kindt, mede namens zijn 
collega predikanten, het plan om vier keer per jaar NHN-
regiobijeenkomsten te houden in Dopersduin. Die gaan in 
2015 van start en blijken in een behoefte te voorzien. Steeds 
wordt door het predikanten-team een thema gekozen, dat 
vóór de avondmaaltijd wordt gepresenteerd en daarna  
uitgewerkt en onderling besproken. De deelnemers (meestal 
ca. 30) zijn vooral de zusters en broeders, die betrokken 
zijn bij het bestuur van en het verzorgen van activiteiten 
binnen hun gemeenten. Op woensdag 20 februari j.l.  
presenteren Waldemar Epp en Louise Pondman het thema 
‘De angst om te zijn wie je bent’. De bijeenkomsten (deze 
keer met 37 deelnemers) worden doorgaans goed gewaar-
deerd. Bij dit thema heeft de initiatiefgroep zich afgevraagd:  
“Durven wij eigenlijk wel een afwijkende mening te  
hebben, zijn wij in staat om op een respectvolle manier met 
de mening van een ander om te gaan, durven wij onze stem 
te laten horen of hebben wij het gevoel dat we dat niet  
kunnen, omdat we daarvoor te klein en onbelangrijk zijn?”

Kees Knijnenberg 

Impressie van een regiobijeenkomst in 
op woensdag 20 februari 2019‘De angst om te zijn 

 wie je bent’   

De gezellige ontvangst en ontmoeting in de serre van Dopersduin

Vervolgens zingen we ‘Neem mij aan zoals ik ben’. 
In 1 Korintiërs 12: 12-27 heeft Paulus het over de 
verschillen die er zijn in de gemeente. Over het  
gevoel dat sommigen hebben dat ze minder zijn 
dan anderen en dat ze er daarom niet ècht bij 
horen. Paulus gebruikt daarbij het menselijk  
lichaam als beeld voor de gemeente.
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In gesprek: Jaap Kroon (Broek op Langedijk) en Jan Lont (Wieringen) Waldemar Epp (De Rijp) dolt met Ton van Harlingen (Schagen)

Het ‘goede’ gesprek gaat door terwijl de soep wordt opgeschept. Dopersduin beheerder Martijn Maring heet ons welkom aan tafel

Louise Pondman (Alkmaar, links achterin) leidt het gesprek;  
Klaartje van Leersum (Alkmaar) aan het woord

Louise: bij de voorbereiding van het thema door 
de intiatiefgroep speelt in het achterhoofd steeds 
het gedoe om de Nashville verklaring. Ook hier 
lijkt angst voor het onbekende een belangrijke rol 
te spelen. Angst voor het onbekende, angst om te 
worden vereenzelvigd met iets waar je niet  
achter staat. “Wij waren vooral getroffen door de 
respectloze manier waarop er op de opinie van  
anderen werd gereageerd. Wij vroegen ons af:  
durven wij eigenlijk wel een afwijkende mening te 
hebben?” 
In de brief aan de Efeziërs noemt Paulus Christus 
het hoofd; de gemeente het lichaam. Het hoofd is 
dan belangrijker dan het lichaam, ofwel Christus is

belangrijker dan ons kleine mensen, die de  
gemeenten vormen. Ook wij hebben de neiging het 
hoofd het belangrijkste te vinden. Want met je 
handen werken, met je lichaam, vinden wij toch 
wat minder. Maar owee als je lekkage hebt en je 
de loodgieter nodig hebt... 
Mensen voelen zich soms minderwaardig omdat 
ze niet kunnen zijn wat een ander is. Maar  
daarmee doen mensen, die dat zeggen, zichzelf te 
kort. Paulus heeft dat kennelijk ook opgemerkt. 
Want een goed functionerend lichaam is pas één 
geheel dankzij de coöperatie van al die losse  
onderdelen. Wij zijn één lichaam als gemeente. 
Niemand kan worden gemist. En niemand is gelijk 
aan jou, want anders had je er niet hoeven te zijn... 
Wij zijn allemaal kinderen van God, die de wereld 
niet helpen, door niet durven te schitteren met 
onze eigen kwaliteiten. 
De discussie gaat vooral over ons functioneren in 
de gemeente. Durf je te zeggen wat je eigenlijk  
zeggen wil? Of ben je meer een meegaand type. 
Durf je (ga je) jouw talenten in te zetten? Want 
‘onderdeel zijn van een lichaam’ is toch niet vrij-
blijvend. Durf je door ‘ja’ te zeggen te groeien in 
een taak, daarmee jezelf respecterend. En  
vertrouw je de ander, die het anders zal doen dan 
jij? Belemmeren wij elkaar bij inzet van talenten? 
We sluiten deze mooie bijeenkomst af door te zingen: 
‘Kom laat ons deze dag met heilig vuur bezingen’.



Alkmaar 
Vrijdag 17 mei 2019 
Kees Scholten, Margreet Markerink en Gustavo Cabrero: 
De moed om te vertrekken   

Nieuwe Niedorp 
Vrijdag 14 juni 2019 
Nadja Filtzer: 

Vive Piaf 
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Uitnodiging voor de Voorjaarsbijeenkomst  
van Wijkcontactpersonen en belangstellenden 
op woensdag 10 april 2019, aanvang 10 uur, in de Mennozaal  
Naima Ajouaau: 
Met de campagne Discriminéé! roepen wij 
iedereen op nee te zeggen tegen discriminatie 
en dat actief uit te dragen  
Artikel 1 van de Grondwet: Allen die zich in Nederland bevinden,  
worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens  
godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht 
of op welke grond dan ook, is niet toegestaan. 
 
Art.1 NHN als Lokale regisseur gelijke kansen 
Een fundament van een democratische samenleving is de overtuiging van gelijkheid  
tussen de deelnemers aan die samenleving en het daarop berustende respect voor de  
eigenheid en het zijn van de ander Art.1 Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland  
Noord (Art.1 NHN) treedt op als lokale regisseur in de aanpak naar gelijk kansen,  
zowel in preventieve zin als in de bestrijding van discriminatie. Wat ons drijft is een  
samenleving waarin iedereen meedoet en niemand wordt gediscrimineerd.  
Art.1 NHN draagt actief bij om dit in de regio te bewerkstelligen. 

Gastspreker: Naima Ajouaau 
is projectleider, waarnemend  
directeur van Art.1  Bureau  
Discriminatiezaken  nhn  
te Alkmaar

Agenda  
1. Opening,  

mededelingen  
2. Gastspreker, Mevr. 

Naima Ajouaau  
3. Pauze  
4. Verslag najaars- 

bijeenkomst  
18 oktober 2018  

5. Nieuws uit de wijken  
6.  Rondvraag  
7. Vaststellen datum 

najaarsbijeenkomst  
8. Sluiting

 

Project Geestdrift in het voorjaar van 2019  

Broek op Langedijk 
Vrijdag 22 maart 2019/uitverkocht 
Nadja Filtzer: 

Mijn zwervend hart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoorn 
Vrijdag 26 april 2019 
Helmert Woudenberg: 

Carmiggelt  

Toegangsprijs: € 7,50 
Info en tickets: www.projectgeestdrift.nl



 Op Weg 
kwartaaluitgave

Predikant:  
Ds. Louise Pondman-de Wilde, tel. 072-8 887 948;  
louise.pondman.de.wilde@gmail.com 
 
Kerkenraad:   
Voorzitter: J. Bakker, tel. 072-5 335 883; 
jokebakker-5@ziggo.nl  
Secretaris: H.G. Wouwenaar, tel. 072-5126036;  
wouwenaar1@live.nl  
Penningmeester: H.M. de Jonge, tel 072-5 612 063; 
h.jonge6@upcmail.nl  
Vice-voorzitter: H.J. Koornneef, tel. 072-5 818 329; 
h_koornneef@hotmail.com 
 
Financiële administratie: C. van Wijngaarden,  
tel. 072-5 128 965, wijngaarden10@zonnet.nl 
ing: nl46 ingb 0000 3288 95, 
abn-amro: nl06 abna 0523 3527 00 
  
Ledenadministratie: Esther in ‘t Veld, tel. 06-41 576 520,  
eintveld@hotmail.com

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

 20

ma   1 april  Leviticus 4:22-26 Leiders staan niet  
boven de wet 

di    2 april  Leviticus 4:27-35 Vergeving is niet  
goedkoop 

wo   3 april  Leviticus 5:1-13 Wegkijken is strafbaar 
do    4 april  Leviticus 5:14-26 Boetebeleid 
vrij   5 april  Leviticus 6:1-6 Het vuur blijft branden 
za    6 april  Leviticus 6:7-11 Voedsel voor priesters  
zo    7 april  Psalm 59  Gebed om bevrijding 
ma   8 april  Hosea 1:1-9 Getrouwd met een  

ontrouwe 
di    9 april  Hosea 2:1-9 De HEER is trouw,  

ondanks ontrouw 
wo 10 april  Hosea 2:10-25 Gekrenkte liefde 
do  11 april  Hosea 3:1-5 Voorbeeldig 
vrij 12 april  Hosea 4:1-11 Al die ellende is geen  

toeval… 
za  13 april  Hosea 4:12-19 Van kwaad tot erger  
Palmpasen 
zo  14 april  Lucas 19:29-48 Benedictus 
ma 15 april  Hosea 5:1-7 Valstrikken 
di  16 april  Hosea 5:8-15 Gevolg van foute keuzes 
wo 17 april  Lucas 22:1-13 Voorbereidingen 
do  18 april  Lucas 22:14-65 Tafelgesprekken en  

wapengekletter 
vrij 19 april  Lucas 22:66-23:56 Genade door onrecht 
za  20 april  Hosea 6:1-3 Lied van hoop  
Eerste Paasdag 
zo  21 april  Lucas 24:1-12 Zondagsactiviteit 
ma 22 april  Lucas 24:13-35 Uitleg 
di  23 april  Lucas 24:36-53 Feest van herkenning 
wo 24 april  Psalm 56 Help! 
do  25 april  Leviticus 6:12-16 Gebroken brood 
vrij 26 april  Leviticus 6:17-23 Heilige maaltijd 
za  27 april  Psalm 61 Lang leve de koning  
zo  28 april Leviticus 7:1-10 Herstelwerkzaamheden 
ma 29 april Leviticus 7:11-27 Let op vet 
di  30 april Leviticus 7:28-38 Priesterloon 
 

Voor een moment van stilte in april
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Uit: Marc-Alain Ouaknin:  
‘God en de kunst van het vissen’


