
De diensten in Mei en Juni 2019 in de Doopsgezinde Kerk 
aan de Koningsweg 12 te Alkmaar . 

 Collectedoelen: 
 
 

05 mei 2019, 10.00 uur 

Ds. L. Pondman 
Tent of Nations 

12 mei 2019, 10.00 uur 
Zr. A. Schlüter 

Indonesische Broederschappen 
19 mei 2019, 10.00 uur 

Ds. L. Pondman  

m.m.v. DG Kerkkoor 
Bezoek van Mennonitische Geschichtsverein 

Anne Zernicke fonds 
26 mei 2019, 10.00 uur 

Zr. J. Kleijn-Seijffer 

Anne Zernicke fonds 
02 juni 2019, 10.00 uur 

Ds. J. Kubacki (voorganger DG IJmond) 
Doopsgezinde Zending 

09 juni 2019, 10.00 uur 
Ds. L. Pondman Pinksterdienst 

Doopsgezinde Zending 

*16 juni 2019, 11.00 uur  
Oecumenische Dienst Alkmaarse Raad van Kerken in de 

Sint Josephkerk 
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HARCOURT KLINEFELTER  

(verspreider van de boodschap van Martin Luther King) 

Op zondag 24 maart was er een bijzondere gebeurtenis in onze 

kerk. Na afloop van de dienst sprak ds. Harcourt Klinefelter ons toe 

in de Mennozaal. Harcourt, oftewel Harky Klinefelter is dominee, 

vredestheoloog, trainer in geweldloosheid, activist, audiotechnicus, 

mediator en nog veel meer. In 1965 studeerde hij theologie aan de 

universiteit van Yale en ondersteunde als vrijwilliger de campagne 

voor het verkrijgen van stemrecht in Selma. Hij had altijd zijn eigen 

draagbare bandrecorder mee, in die tijd iets bijzonders, en regi-

streerde daarmee activiteiten, die niet werden opgepikt door de 

media. Deze informatie gaf hij door aan radio- en televisiezenders.  

Na de beroemde mars van Selma naar Montgomery interviewde hij 

lokale bewoners die de hele mars hadden meegelopen. Na de 

zomer werd hij gevraagd om zich bij de medewerkers van de SCLC  

(Southern Christian Leadership Conference) te voegen als assistent 

directeur voor Public Relations en als mediadirecteur. Ds. Martin 

Luther King verzocht Yale om toestemming te verlenen voor een 

stage. In deze functie was Harky o.a. verantwoordelijk voor de 

opname van de toespraken en preken van Dr. King. In dat jaar 

ontmoette Harky zijn toekomstige vrouw, Annelies Koopmans, die 

naar Amerika was gekomen voor een uitwisselingsprogramma van 

de Doopsgezinde Kerk Nederland. Op advies van Dr. King om zijn 

studie af te ronden keerde hij terug naar Yale. Daar zette hij zijn 

activiteiten voort die hij in Atlanta bij de anti-oorlogsbeweging was 

begonnen. Hij leidde demonstraties en riskeerde een gevangenis-

straf van vijf jaar omdat hij tweemaal zijn oproepkaart voor militaire 

dienst terugstuurde. Harky’s grootste droom was de boodschap van 

Dr. King wereldwijd te verspreiden. Wereldvrede en gerechtigheid, 

daar droomt hij van. Be the dream, live the dream, spread the 

dream. De geweldloosheid van Dr. King werd gekenmerkt door 

liefde. Alleen liefde kan de vicieuze cirkel van angst en geweld 

doorbreken. Liefde kan het innerlijk van mensen veranderen. Liefde 

is de enige macht die een vijand in een vriend kan veranderen. 

Martin Luther King was de personificatie van de burgerrechtenbe-

weging.  
(Vervolg op pagina 2) 

 



 

 

  

Kerkgebouw 
Het raakte ons allemaal, de brand in de Notre Dame in Parijs. 

Het is zo’n bericht dat je eerst niet kunt geloven. De beelden 

schokten ons. Het is een onwerkelijk gezicht zo’n groot en be-

kend monument in vlammen te zien opgaan. Of je nu gelooft of 

niet, de Notre Dame is een monument dat behoort tot het wereld 

erfgoed. Daar is niet alleen religieuze geschiedenis geschreven. 

De Franse koningen werden er bijvoorbeeld gekroond. In de 

loop van haar bestaan heeft de kathedraal al heel wat te verdu-

ren gehad. Tijdens de Franse revolutie werden de beelden van 

de koningen van Juda die op de kerk stonden onthoofd, want 

men dacht dat het Franse  koningen waren. De kathedraal werd 

toen omgedoopt tot de Tempel van de Rede, maar later werd hij 

toch weer in gebruik genomen waar zij voor gebouwd was; het 

houden van kerkdiensten; een plaats van inkeer en gebed waar 

vele voeten van gelovigen over de drempel gingen, gevolgd 

door grote stromen toeristen, die zich laafden aan de schoon-

heid van het bijzondere licht dat door de beroemde ramen naar 

binnen viel. In de kathedraal werden ook 

drie relikwieën van Christus bewaard: de doornenkroon, een 

stuk uit het kruis en één van de nagels waarmee Christus gekrui-

sigd zou zijn. De mensen maakten zich zorgen over het lot van 

de kunstschatten in de kerk, maar ook over de relikwieën. Er was 

opluchting toen het bericht kwam dat de brandweer die in vei-

ligheid had weten te brengen. Nu heb ik niet zo veel met reli-

kwieën, maar als symbool voor wat er verloren dreigde te gaan 

hadden ze deze keer wel hun waarde. Hun verhaal is direct 

verbonden met het verhaal van de Goede week, het lijden en 

sterven van Christus, maar ook van Pasen, toen de dood toch 

niet het laatste woord bleek te hebben. De Goede Week die 

voor de kathedraal een rampweek bleek te zijn. 

De brand is ontstaan tijdens restauratiewerkzaamheden. Zo’n 

oude kerk vraagt voortdurend onderhoud en eigenlijk was er 

geen geld voor beschikbaar. Nu gebeurde er iets bijzonders. 

Van alle kanten werd er geld beschikbaar gesteld. De miljoenen 

stroomden binnen. De kerk moest eerst in brand staan voor de 

wereld besefte wat er verloren ging als er niet goed voor werd 

gezorgd. In onze samenleving is steeds minder aandacht voor 

religie. Daarmee wordt Christus opnieuw gekruisigd. Met het 

redden van de relikwieën en met alle aandacht om de kerk uit 

haar as te laten herrijzen lijkt het of het eindelijk opnieuw Pasen 

mag worden. Ik hoop dat dit niet alleen voor de Notre Dame 

zelf geldt, maar ook voor de boodschap die zij de wereld te 

vertellen heeft. Misschien kan er dan een heilig vuur gaan bran-

den, aangewakkerd door de Geest van Pinksteren. 

Ik moest ook denken aan ons eigen kerkgebouw. Zij mag dan 

met haar geboortejaar 1617 een jonkie zijn bij de Notre Dame 

vergeleken, die gebouwd werd tussen 1163 en 1345, maar ook 

zij heeft haar eigen geschiedenis te vertellen. Dat het niet een-

voudig is om zo’n oud gebouw te onderhouden dat weten we. 

Gelukkig lijkt er nu ook bij de overheid meer oog te komen voor 

het belang van kerkgebouwen in de stad.  We hebben een 

gebouw waar we trots op mogen zijn en waar met liefde en 

aandacht voor wordt gezorgd. Subsidies helpen bij het behoud 

van het gebouw, maar wij zullen zelf het verhaal erbij moeten 

blijven vertellen. Ook de Notre Dame had niet zoveel emoties 

losgemaakt als niet iedereen van het verhaal dat bij die kerk 

hoort doordrongen was. Aan ons de opdracht om ons kerkge-

bouw een stem te geven. Op weg van Pasen naar Pinksteren 

mogen wij ons laten inspireren om de wereld te vertellen dat het 

fundament van onze gemeenschap Jezus Christus zelf is. 

Louise Pondman 

 

NBG Leesrooster 

Mei 2019 
wo 1  Psalm 144 Geluk voor het volk 

do 2  Hooglied 1:1-7 Verlangen 

vrij 3  Hooglied 1:8-17 Zoete woorden 

za 4  Hooglied 2:1-7 Voor mij is er maar één 

zo 5  Hooglied 2:8-15 Samenkomst 

ma 6  Hooglied 2:16-3:5  Zoeken 

di 7  Hooglied 3:6-11 Bewondering 

wo 8  Hooglied 4:1-11 Lichaamstaal 

do 9  Hooglied 4:12-5:1 Paradijs ... 

vrij 10  Hooglied 5:2-8 Aangeraakt 

za 11  Hooglied 5:9-6:3 De ware 

zo 12  Psalm 148 Collectieve lof 

ma 13  Hooglied 6:4-12 Stralen 

di 14  Hooglied 7:1-6 Knap 

wo 15  Hooglied 7:7-8:4 Genieten van elkaar 

do 16  Hooglied 8:5-14 De kracht van liefde 

vrij 17  Psalm 64 Verbaal geweld 

za 18  Jakobus 1:1-18 Verankerd geloof 

zo 19  Jakobus 1:19-27 Woorden en daden 

ma 20  Jakobus 2:1-13 Wet op gelijke behandeling 

di 21  Jakobus 2:14-26 Daadwerkelijk geloof 

wo 22  Jakobus 3:1-12 Houd je tong in toom 

do 23  Jakobus 3:13-18 Wijsheid 

vrij 24  Jakobus 4:1-10 Wie is jouw vriend? 

za 25  Jakobus 4:11-17 Let op je woorden 

zo 26  Jakobus 5:1-6 Rijk-dom  

ma 27  Jakobus 5:7-12 Geduld 

di 28  Jakobus 5:13-20 Help bidden, want bidden helpt 

wo 29  Handelingen 1:1-8 Verbondenheid 

do 30  Handelingen 1:9-14 Vurig en eensgezind 

vrij 31  Handelingen 1:15-26 Lotgeval 

 

   

   

   

   

(Vervolg van pagina 1) 

Zijn huis was gelegen tegen een van de zwarte achterbuurten aan. 

Hij wilde er elke dag aan herinnerd worden voor wie hij werkte. 

Tijdens een van de grootste demonstraties in de VS van 200.000 tot 

300.000 sprak hij de legendarische woorden: I have a dream. 

In 1968 werd hij vermoord. Hij ging uit van een samenhang tussen 

racisme (discriminatie), armoede en militarisme (oorlog). Na zijn 

dood is er nog een andere factor bijgekomen, namelijk het milieu 

(behoud van de schepping). Op al deze gebieden is Harcourt Kline-

felter nog steeds actief. Thuis bij zijn kinderen haalde hij de wereld 

binnen; iedereen was welkom van welke kleur of ras ook, en kon 

hulp krijgen waar nodig. Eten, een slaapplaats. Delen, geen mate-

rialisme. Het gedachtegoed van Martin Luther King voortzetten en 

verspreiden, die op zijn beurt weer veel had geleerd van Gandhi.  

Een bevlogen man, Harky, en een boeiend verteller in zijn soms wat 

moeilijk verstaanbare Nederlands/Amerikaans, maar dan was 

Annelies daar en zei dat hij Nederlands moest praten! Hij wil zich 

blijven inzetten voor een wereld zonder racisme, armoede en oor-

log, met de hulp van God en anderen om de droom tot wereldwijde 

werkelijkheid te maken. We zullen zingen: ‘We have overcome’. 

Ik ben opgegroeid in de tijd dat we Martin Luther King op de tv 

hoorden preken en ik hoor hem nog zeggen : I have a dream.  Je 

kunt de dromer doden, maar niet de droom. Mijn vader heeft het 

lied ‘I have a dream’ van Abba gekalligrafeerd. Hij zag de link met 

de titel van het lied, en vond het zo mooi dat Abba er door geïnspi-

reerd was.  

Irene van de Pavert 

 



  

Berichten uit de kerkenraad 
Voor zr. Hermine Koornneef en br. Hans de Jonge was de 

vergadering in april  hun laatste vergadering. Als u deze ‘Op 

Weg’ leest, is de Gemeentevergadering geweest en hebben 

we afscheid van ze  genomen en zijn we erg blij dat br. Anne 

de Jong en zr. Rineke de Jonge – van Zanen  zich bereid heb-

ben verklaard, in ieder geval voor de komende 2 jaar, de open 

gevallen plekken in te nemen. Het ISBA (interkerkelijk sociaal 

beraad Alkmaar) bestaat dit jaar 35 jaar en viert dat, met een 

kleinschalig symposium, op donderdag 9 mei in de Wijkplaats 

te Oudorp. (Herenweg 14. Tijd: 14.30 – 17.30 uur). Op 16 april 

is de kerkenraad weer bij elkaar geweest om van gedachten te 

wisselen over de toekomst van  onze gemeente. We zijn ons 

ervan bewust dat vitale leden/vrienden al het nodige bijdragen 

aan het draaiende houden van onze gemeente. Maar…. het is 

ook belangrijk in gesprek te gaan over: ‘Waarom zijn wij een 

gemeente en hoe geven wij daar dan vorm aan met de mens-

kracht en middelen die we hebben?’ Aan de hand van af en toe 

een z.g. “herbergdienst” kunnen we elkaar daarover bevragen 

en hopelijk komen we tot verrassende initiatieven! In een hoek 

van de Mennozaal kampen we met een vochtprobleem. Het zit 

in de fundering. Gevolg: Een slechte plek in de vloerbedekking. 

De Commissie Onderhoud Gebouwen heeft de kerkenraad 

voorgesteld de vloerbedekking alsnog te repareren met een 

baan Linoleum.  Het zal er niet mooier op worden maar een 

andere oplossing is (nog) niet gevonden. In de brief aan de 

gastvoorgangers, die wij niet kennen, gaan we voortaan vra-

gen of zij zichzelf willen introduceren. In ‘Op Weg’ of  op de 

orde van dienst, voorafgaand aan de zondag met de onbe-

kende gastvoorganger, wordt dan de introductie vermeld.  

Op de Gemeentevergadering  brainstormen we over een an-

dere opzet van de Seniorendag. We zijn benieuwd welke 

ideeën worden aangedragen. De “keukentafelgesprekken” 

(over kerkenvisie) met  Gemeente Alkmaar  laten op zich wach-

ten. De gemeente is nog bezig met een plan van aanpak en 

stappenplan en vooralsnog staat er weinig druk op. Op voor-

stel van de liturgiecommissie heeft de kerkenraad besloten weer 

aan het begin van iedere dienst de kaarsen aan te steken. Eén 

kaars symboliseert het verbond met God en de andere kaars 

het verbond met de naaste. Ds. Louise Pondman en leden van 

de liturgiecommissie zoeken en/of maken teksten die bij de 

kaarsen uitgesproken kunnen worden.  

Anneke Struijf, notulist kerkenraad  
 

 

 

 

 

Activiteiten in Mei en Juni 2019 
01-05 14.00 uur Ontmoetingskring Kerkenraadskamer 

07-05 10.00 uur Liturgiecommissie Mennozaal 

07-05 20.00 uur Mennonights 

08-05 10.00 uur Waarder Leeskring 

08-05 19.00 uur Infoavond ADS Mennozaal 

09-05 09.30 uur Kerkenraad Mennozaal 

13-05 09.30 uur Toekomst Gemeente Kerkenraadskamer 

13-05 09.30 uur Onderhoudscommissie Mennozaal 

13-05 14.15 uur Koorrepetitie Mennozaal 

14-05 14.00 uur Kring Bergen/Schoorl 

15-05 17.00 uur Regio bijeenkomst Dopersduin Schoorl 

16-05 19.00 uur Inspiratie Café Mennozaal 

17-05 19.30 uur Voorstelling Geestdrift Kerk- en Mennozaal 

19-05 10.00 uur Bezoek van Mennonitsche Geschitsverein  

20-05 14.15 uur Koorrepetitie Mennozaal 

21-05 10.00 uur Kring Heiloo 

25-05 09.00 uur Jubileum Uitje 100 jaar Kerkkoor 

26-05 11.30 uur Jubileumcommissie kerkkoor 

26-05 12.30 uur Verzend klaarmaken Op Weg  

27-05 14.15 uur Koorrepetitie Mennozaal 

30-05  Vermaningspad   regio Apeldoorn 

03-06 14.15 uur Koorrepetitie Mennozaal 

05-06 09.30 uur Kerkenraad Kerkenraadskamer 

05-06 20.00 uur Mennonights 

11-06 14.00 uur Kring Bergen / Schoorl 

12-06 19.00 uur ARK zangavond Kerk- en Mennozaal 

13-06 19.00 uur Inspiratie Café 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: 20 mei 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 
 

Bloemen en collecten  
 Eigen gem.  Extra collecte  AED 

17-03 Zr. A. Eyssen 32,75 57,90 

24-03 Fam. Klinefelter 70,55 62,60 

31-03 Dhr. D. van Veen 45,05 37,05 

07-04 Karin Simpson 81,45 44,45 

14-04 Mw. J. Liefting 63,30 40,80 

21-04 Ds. Louise Pondman 75,30 75,35 

 

Vermaningspad 30 mei 2019 
Jaarlijks organiseren één of meerdere doopsgezinde gemeenten 

het Vermaningspad op Hemelvaartsdag. Doopsgezinden uit het 

hele land komen om een fiets- of autotocht te maken en elkaar te 

ontmoeten. Dit jaar organiseert onze doopsgezinde gemeente 

Apeldoorn het Vermaningspad. De Broederkring onder leiding 

van Karel de Vries is druk bezig om de dag te organiseren.  

Het programma ziet er als volgt uit: 

 verzamelen bij de kerk met koffie/thee en gebak. 

 fietsen of met eigen auto naar Mennorode in Elspeet 

(20 km) 

 bezoek aan De Luwte 

 lunchbuffet in Mennorode 

 fietsen of met de auto naar de kerk in Apeldoorn 

 afsluiting met een vesper 

Wilt u meedoen? Opgave bij Karel de 

Vries kareleen@kpnplanet.nl , telefoon 055 355 4110   

 

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

Alkmaar Koningsweg 12, 1811 LM Alkmaar,  

tel. 072-512 38 64,  

e-mail: info@doopsgezind-alkmaar.nl 

 

Het bureau is geopend op dinsdag, donderdag 

en vrijdag van 9.30-12.00 uur voor: 

 alle zaken betreffende de gemeente en 

het gemeenteleven; 

 afspraken met de predikant; 

 vervoer naar kerkdiensten op zondag 

(aanmelden voor vrijdagmorgen); 

 melden van ziekte en/of opname in het 

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

P. Bras, tel. 072-7851081 

p.bras7@upcmail.nl 
 
Bezoek ziekenhuizen:  

Louise in ’t Veld, tel. 072-5401362  

Ria Bart, tel. 072-5611862 

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

louise.pondman.de.wilde@gmail.com 

 

Kerkenraad:  

Voorzitter: J. Bakker,  tel. 072-5335883 

jokebakker-5@ziggo.nl 

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

h.jonge6@upcmail.nl 

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

wouwenaar1@live.nl   

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

h_koornneef@hotmail.com 

Lid: Vacant  

 

 

Financiële administratie: C. v. Wijngaarden,  

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

ING: NL46 INGB 0000 3288 95,  

AMRO: NL06 ABNA 0523 3527 00 (DG Alkmaar) 
 

Ledenadministratie: Esther in ’t Veld,  

tel. 06-41576520, eintveld@hotmail.com 

 

 
Feestweek van de Oecumene 2019 
In de week na Pinksteren organiseert de Alkmaarse Raad van Kerken 

de jaarlijkse Feestweek van de Oecumene. Met als thema: ”De kunst 

is………..horen, zien én delen” worden deze week, van 9 t/m 16 juni, 

meerdere activiteiten georganiseerd. 

Enkele activiteiten uit deze week: 

- Dinsdag 11 juni: een lezing bij het Leger des Heils over de werking 

van het sociaal spreekuur en de intake voor de voedselbank. 

- Woensdag 12 juni: een avond met muziek vanuit de liturgieën van 

de verschillende kerken. Het doel is delen, voorzingen en mee-

zingen. 

- Donderdag 13 juni: een bijzondere “doe-activiteit”. De Joodse 

begraafplaats aan de Westerweg in Alkmaar kent een groot ach-

terstallig onderhoud. We steken onze handen uit de mouwen en 

helpen bij het schoonmaken van de grafstenen, het snoeien van 

de struiken, enz. 

- Donderdag 13 juni: een gespreksavond over “Bidden”. We delen 

met elkaar de vraag “Wat doe je als je aan het bidden bent?” 

- Vrijdag 14 juni: Taizéviering in de Vrijheidskerk. 

- Op zondag 16 juni sluit de Oecumenische viering, dit jaar in de 

Sint Josephkerk de feestweek af.  

- De voorbereidingscommissie is (op het moment van het schrijven 

van dit stukje) bezig met de nadere uitwerking van deze en meer 

activiteiten. Uitvoeriger informatie vindt u t.z.t. in de flyer van de 

Feestweek en  op de website van de ARK, 

www.alkmaarseraadvankerken.nl 

- Iedereen is van harte welkom deze week van de oecumene mee 

te vieren! 

Ria de Rijke 

 

 

Dank 

Wat een verrassing was dat toen Antoinette mij de kanselbloemen 

bracht. Een prachtig boeket! Hartelijk dank. 

Tjallie Bijlsma 
 

Graag wil ik jullie bedanken voor de mooie kaart, die ik zondag 

10 februari uit handen van Antoinette Hazevoet ontving op de 

sterfdag van Joost. Het is alweer een jaar geleden! Heel veel 

dank voor alle lieve wensen en aanmoedigingen. Het is fijn om te 

weten dat er mensen aan je denken! 

Geesje Hack-Wardenier 

 

Hartelijk dank voor de Palmpasenstok die ik, als teken van be-

moediging en sterkte,  mocht ontvangen na de kerkdienst van 21 

april j.l. 

Jan Bart 

 

Paaspakkettenactie 2019 
De Paaspakkettenactie 2019 is een groot succes geworden. 

Dankzij alle gaven, in natura en financieel, hebben we 256 pak-

ketten kunnen vullen en bezorgen. Dat waren er nog meer dan 

vorig jaar. 

Alle mensen die hieraan bijgedragen hebben, danken wij harte-

lijk. Wij bedanken ook de diaconieën die de actie financieel 

steunden. 

Een groot aantal vrijwilligers heeft de ingezamelde goederen 

gesorteerd, de pakketten ingepakt en bezorgd. Dat de grote 

ruimten van het gebouw van het Apostolisch Genootschap moch-

ten gebruiken hielp mee met het organiseren van het inpakken en 

het ophalen van de pakketten. Wij hopen volgend jaar de actie 

opnieuw te kunnen houden. 

Namens het paaspakkettenteam 2019  
Ria de Rijke 
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mailto:p.bras7@upcmail.nl
mailto:louise.pondman.de.wilde@gmail.com
mailto:jokebakker-5@ziggo.nl
mailto:h.jonge6@upcmail.nl
mailto:wouwenaar1@live.nl
mailto:h_koornneef@hotmail.com
mailto:wijngaarden10@zonnet.nl
mailto:eintveld@hotmail.com
http://www.alkmaarseraadvankerken.nl/

