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Verkeerd verbonden  
Ik ben nog van de generatie die is opgegroeid met 
de draaischijftelefoon. Het grote zwarte toestel 
stond op een bureautje in de hoek van de kamer 
met een langwerpig telefoonklappertje ernaast. Ik 
wist het nummer van mijn oma en tante uit mijn 
hoofd - mijn moeder was daar vaak. Als je het 
nummer te hard draaide deed dat pijn aan je 
vinger. De vinger van mijn vader was veel dikker, 
die kon niet door de gaten heen. Later kregen we 
er ook een boven, zo'n lichtgrijs standaardmodel 
van de PTT. Als de telefoon ging was dat een 
dwingend, hard geluid. Als mijn vader thuis was 
nam híj meestal op. 'Met Sabel', zei hij dan altijd 
vrij streng. Ik vond het opvallend hoe zijn stem 
veranderde en zijn woordkeuze aanpaste aan  
degene die hij aan de lijn had. Hij verkeerde, 
afgezien van familie, vrienden, kerk en werk, in 
twee totaal verschillende kringen: de Rotary en de 
vrijwillige brandweer. Met beide voelde hij zich 
zeer verbonden en zij zijn belangrijk geweest voor 
de ontwikkeling van zijn gevoel van eigenwaarde. 
(Hij had als jongste kind van een Zaans  
industrieel een wat moeilijke jeugd en was op vele  
scholen gestrand...) Je toon aanpassen aan je 
omgeving, de taal van de ander spreken, begrip 
tonen voor de positie van de ander: het zijn in de 
omgang met elkaar basale eigenschappen die 
haast te vanzelfsprekend lijken om genoemd te 
worden. Maar ik zag en heb ervaren hoeveel 
goodwill mijn vader ermee bereikt heeft. Hij was 
in al die kringen een gewaardeerd en geliefd lid 
en werd met respect behandeld. Het leverde hem 
later zelfs de baan van zijn leven op:  
beheersofficier van brandweer Zaanstad.  
Het valt mij op dat in het publieke domein in de 
discussies tussen bestuurders maar ook onder 
politici deze basishouding en vaardigheden steeds 
meer op de achtergrond raken. Maar ook de boze 
burger laat zien dat het zoeken van verbinding en 
daarmee proberen iets te bereiken totaal niet 
meer van deze tijd lijkt te zijn. Kijk ook naar het 
drama dat zich in Groot-Brittannië afspeelt. Je 
eigen gelijk halen en op de persoon spelen is nu 
het devies. Jammer, want zonder verbinding ben 
je verkeerd verbonden. En dat in een tijd waarin 
het met elkaar communiceren nog nooit zo  
eenvoudig is geweest. Nummers draai je niet meer 
want ze zijn voorgeprogrammeerd; wil je beeld 
bij het woord: geen probleem. Even een Appje 
sturen doet iedereen en op je werk word je over-
spoeld met mails. Nee, verbinding maken is geen 
kunst - verbinding houden wel. Ik kijk ook naar 
mezelf: de overvloed aan zaken die mijn aandacht 
opeisen maken dat ik bv. te weinig in Alkmaar 
ben. Hmm, verbinding houden kost moeite. Kom 
op man!                          Klaas Sabel

Vóór de kerk staan sindskort nieuwe planten-
bakken. Het pronkstuk, ons kerkgebouw, staat  
er steeds prachtig bij. Onze uitdaging is nu om 
deze unieke plek grotere bekendheid te geven 
opdat steeds meer mensen ervan zullen genieten.



Zo nu en dan dagdroom ik ook graag een beetje 
en dan vraag ik mij af hoe het zou zijn als wij in 
deze wereld een klein beetje minder met ons zelf 
en ons eigen gelijk bezig zouden zijn en wat beter 
naar elkaar zouden luisteren? Als we op zoek  
zouden gaan naar wat ons verbindt in plaats van 
wat ons van elkaar onderscheidt? Hoe zou het zijn 
als we wat minder zouden denken in wij tegenover 
zij, in hokjes en afdelingen, in grenzen en  
beperkingen, maar in plaats daarvan de moed op  
zouden brengen om uit onze eigen veilige  
schuilplaats tevoorschijn te komen om anderen 
werkelijk te ontmoeten? Natuurlijk is dat eng, 
daarom fantaseren we er eerst maar even over. 
Veilig in gedachten oefenen voor later. Misschien 
lukt het dan om wat meer zelfvertrouwen te  
krijgen om uiteindelijk die stap echt te maken, 
zoals kinderen uiteindelijk echt die brandweerman 
kunnen worden. In de wereld om ons heen lijkt 
soms alles tegelijk in beweging. Tijden van veran-
dering maken mensen onzeker. In een transitietijd 
wordt alles dat je vertrouwd was je soms uit  
handen geslagen en dan is de verleiding groot om 
je aan het laatste restje van wat je nog bekent voor-
komt vast te klampen. Hoe groter de druk om te 
veranderen, des te conservatiever worden wij men-
sen. Niet elke verandering is echter een verlies. Er 
kan ook iets moois ontstaan. Als reclamemakers 
ons met hun filmpjes kunnen verleiden, waarom  
zouden wij elkaar dan niet lekker kunnen maken 
met een mooie droom voor deze wereld. Als we 
met heel veel mensen dezelfde droom delen, wie 
weet komt hij dan eens uit. Misschien moeten we 
aan de kinderen vragen om ons zo te leren dromen. 
Ook de profeet Jesaja had zo’n droom1. Hij zag 

Louise Pondman 

Feestmaal op de berg
Niets is zo fijn als een beetje dagdromen en je gedachten de vrije loop laten. Je even niet 
storen aan “ja, maar…” en “dat is toch helemaal niet realistisch…”, maar gewoon een 
beetje fantaseren over hoe het zou zijn als… Kinderen kunnen dat heel goed. Zij laten zich 
nog door geen enkel “maar dat kan toch helemaal niet” remmen. Zij stellen zich voor hoe 
het zal zijn als ze groot zijn en dan zijn ze die brandweerman, juf of piloot die ze willen 
worden ook echt. Makers van reclamefilmpjes hebben zich gespecialiseerd in de taal van 
dat soort dromen. Zij stellen ons een prachtige wereld voor, die voor ons open lijkt te  
liggen als we maar eerst product X of Y aanschaffen.  
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het helemaal voor zich. Op de berg Sion, daar zou 
God alle mensen van deze aarde samenroepen 
voor een feestmaal met uitgelezen gerechten en 
met pure, rijpe wijnen. Daar op die berg zou er 
een einde komen aan alle ellende, geweld en dood. 
De sluier die de volkeren het zicht ontnam zou 
worden weggenomen. In een ander visioen2 zag hij 
hoe de mensen op die berg hun wapens zouden 
omsmeden tot gereedschappen, zwaarden tot 
ploegijzers en speren tot snoeimessen. Hier hoefde 
niet meer te worden gevochten. Hier moest met 
vereende krachten het land en de wijngaard  
bewerkt worden, zodat er steeds voor iedereen  
genoeg zou zijn om van te leven. Samen de  
schouders er onder zetten om er iets moois te 
maken en daarna, moe maar voldaan, aan tafel  
gegaan, omdat de Vader voor al zijn kinderen een 
feestmaal heeft bereid. Een mooier beeld van de 
ideale wereld kan ik mij niet indenken. Samen eten 
verbindt. Aan tafel heb je tijd voor elkaar om  
rustig naar elkaars verhalen te luisteren.  
Helaas, dromen zijn bedrog, maar toch blijft het 
kriebelen. Als we nu eens ergens een klein  
beginnetje kunnen maken, dan komt er misschien 
toch iets in beweging, al is het nog zo klein.  
Gewoon in vol vertrouwen op anderen afstappen 
in de hoop dat ze jou ook zullen vertrouwen. 
Omdat je nieuwsgierig bent naar de ander en wil 
weten wie dat is en wat haar beweegt of waar hij 
warm voor loopt. Gewoon om elkaar beter te 
leren kennen. U heeft gelijk, al te goed is buur-
mans gek, voor je het weet wordt er misbruik van 
je gemaakt. Dat wist Jezus ook toen Hij zijn  
leerlingen op pad stuurde. Hij gaf hen mee:  
“Bedenk wel, ik zend jullie als schapen onder de 
wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang, maar 
behoud de onschuld van een duif.”3 Je hoeft niet 
alles maar over je heen te laten komen om toch 
steeds weer onbevangen anderen tegemoet te  
treden met de bedoeling om ze echt te ontmoeten 

1 Jesaja 25: 6 – 9  
2 Jesaja 2: 2 – 5  
3 Mattheüs 10: 16 
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en te leren kennen. Goed luisteren betekent ook je 
verdiepen in wat anderen kwetst of boos maakt, 
want wie boos is die luistert meestal niet goed 
meer. Die zal zich eerder in zijn eigen gelijk willen 
ingraven dan zich openstellen voor een ander. Wie 
daar rekening mee houdt heeft al een stap  
gewonnen. Bovendien maakt doorvragen naar de 
boosheid dat mensen zich ook gehoord en gezien 
voelen. Dan zijn ze eerder bereid om zich open te 
stellen. Je hoeft het ook niet per se met elkaar eens 
te worden om toch een goed gesprek te hebben. 
Een zaak van alle kanten bekijken kan heel  
verhelderend werken. Soms kom je tot inzichten 
waar je nooit aan had gedacht, al is het maar 
omdat je gaat begrijpen waar de opvattingen van 
de ander vandaan komen. 
Naar elkaar leren luisteren begint met het leren 
van elkaars taal. Natuurlijk zult u zeggen het is 
handig als je allebei Nederlands of bijvoorbeeld 
Engels spreekt, dan versta je elkaar. Maar zelfs als 
je beiden Nederlands spreekt hoef je elkaar toch 
niet te begrijpen. Woorden krijgen in een andere 
context soms een heel andere betekenis. Regio’s 
kennen zo hun eigen uitdrukkingen, waar ze aan 
de andere kant van het land niets van snappen en 
groepen hebben soms zo hun eigen jargon. Bijna 
elke familie kent wel een woord, ooit ontstaan na 
een verspreking van meestal een kind, dat een 
eigen leven is gaan leiden. Soms duurt het tot  
kinderen volwassen zijn voor ze ontdekken dat 
hun vertrouwde woord door anderen niet  
begrepen of gek gevonden wordt. Het blijft dus 
van belang om steeds in de gaten te houden of we 
niet langs elkaar heen praten. Af en toe toch even 
controleren en vragen: “begrijp ik je wel goed?” 
Dat vind ik nu zo mooi aan het verhaal van Pink-
steren4. In Jeruzalem waren mensen van uit de  
gehele toen bekende wereld bijeen. Ieder sprak zijn 
eigen taal en kon zich daarnaast misschien een 
beetje in het Grieks of Aramees redden. Een beetje 
zoals toeristen in onze tijd, met basiskennis van 
een vreemde taal, maar onvoldoende voor een 
diepgaand gesprek over wat je bezig houdt. Toen 
was daar ineens een groepje mannen uit Galilea, 
die een taal spraken die iedereen leek te kunnen 
verstaan, alsof iedereen in zijn eigen taal werd 
aangesproken. Alsof er een soort mega-Google-
translate aan het werk was, maar dan één zonder 
al die taal- en vertaalfouten van de online versie 
waar wij ons in arren moede mee behelpen. Wat 
hier gebeurde gaat alle verstand te boven. Vol vuur 
spraken de mannen, aangeraakt door de Heilige 
Geest, over waar ze niet langer over konden  
zwijgen. Ze moesten naar buiten om aan iedereen 

die het maar horen wilde te vertellen wat ze  
meegemaakt hadden. Ze kwamen tevoorschijn uit 
de veilige binnenkamer waarin ze zich tijdenlang 
hadden verborgen, bang voor wie hen wat aan zou 
kunnen doen. In een gloedvol betoog5 vertelde  
Petrus dat het onrecht en de dood niet het laatste 
woord hadden, maar de liefde van God voor de 
mensen. Hij haalde het visioen van de profeet Joël 
aan. Daarin staat dat aan het einde van de tijd 
God zijn Geest over alle mensen zal uitgieten en 
dat zij dan allen zullen profeteren. God zal  
wonderen en tekenen op aarde laten gebeuren, 
met “bloed en vuur en rook”. Die tijd was volgens 
Petrus aangebroken. Waar in de Bijbel rook en 
vuur is, maar waar niets lijkt te verbranden, daar 
is een aanwijzing voor de aanwezigheid van God. 
Dat hadden ze ervaren toen ze in hun binnen-
kamer bijeen waren en er uit de hemel een geluid 
als van een hevige windvlaag klonk en het was of 
er een soort vlammen zich over hen verspreidde. 
Aangestoken door dat vuur en naar buiten  
gestuurd door de windvlaag kunnen ze niet anders 
dan getuigen. Die getuigenis zou vele mensen met 
elkaar verbinden. Ze bekeren zich, slaan een 
nieuwe weg in en sluiten zich bij de leerlingen aan. 
Zo ontstond de eerste gemeente, waar het vuur 
van Pinksteren volop brandde, als een vuur van 
liefde. Wat de toekomst hen zou brengen wisten ze 
niet, maar ze wisten wel dat ze elkaar nodig  
hadden. Natuurlijk zijn er ook altijd weer mensen 
die van alles dat positief is wel weer iets negatiefs 
kunnen maken. “Ze zullen wel te veel rode wijn op 
hebben”. Deel mensen maar in bij de dronken- 
lappen, de nietsnutten en de dwazen en je hoeft er 
verder geen aandacht aan te besteden. Lekker  
veilig terug in je eigen cocon. Alles daarbuiten is 
vreemd, gek, raar en bovenal bedreigend. Ze 
weten niet wat ze missen en waar ze zichzelf  
buiten plaatsen. 
Doordat iedereen zich in die jonge gemeente in 
zijn eigen taal aangesproken wist, begrepen ze  
elkaar. Er ontstond verbinding. Wat de toekomst 
hen zou brengen wisten ze niet, maar samen  
gingen ze er voor. Of zoals de dichter Oosterhuis 
het verwoordt6: “Naar verte die niemand weet, 
door vuur dat mensen samensmeedt, om leven in 
lief en leed gaan mensen tot elkander.” Geen  
hokjes meer, geen wij en zij, maar allen samen, 
verbonden door de Geest die mensen inspireert en 
samenbrengt, de Geest van liefde die over kloven, 
ravijnen en afgronden die mensen scheiden  
bruggen weet te bouwen, die mensen op de berg 
Sion samen aan tafel laat gaan voor een feestmaal, 
dat is volgens mij de boodschap van Pinksteren.  

 
4 Handelingen 2: 1 – 13  
5 Handelingen 2: 14 – 32 
6 Huub Oosterhuis – Een nieuw bruiloftslied (Uit vuur en ijzer)
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Joke Bakker 

Kiezen is delen

Leuk, leuker, leukst; mooi, mooier, mooist; slecht 
slechter, slechtst enz. Razendsnel, bijna buiten je 
bewustzijn om, doet die machine zijn werk. Als je 
niet oppast reageer je als een marionet en neem je 
het etiket voor waar aan. Alleen door alert te zijn 
en inzicht te hebben in dat mechanisme ben je in 
staat het etiketje los te weken en het bewust te her-
overwegen. Ons onderscheidingsvermogen is de 
bron van verdeeldheid in de òf-òf wereld zoals wij 
die ervaren. 
In ons Paasnummer met als thema: gelijkwaardig 
maar niet gelijk, werd er gesproken over het 
unieke en de eigen kleur van elk mens afzonder-
lijk. Individuen met een persoonlijke uitdrukking 
van de bron van Liefde waaruit wij allen voort zijn 
gekomen. Durf je je eigen kleur te laten zien en je 
eigen geluid te laten horen. Mag je zijn wie je ten 
diepste bent, of moet je je aanpassen en conforme-
ren aan de groep waarin je leeft. Het is een span-
ningsveld, dat aanzet en inspireert tot groei naar 
wie je wezenlijk bent. Dat maakt een mens geluk-
kig. De ruimte daarvoor moet je gegeven worden 
èn je moet die ook durven innemen. 
Uit het Paasthema volgt als vanzelf het thema voor 
dit Pinksternummer: verbinden en bruggen  
bouwen. 

Het maakt deel uit van een golfbeweging: 
(ver)delen en samenbinden. Het is fijn om jezelf te 
kunnen zijn, maar in je eentje en helemaal op  
jezelf wil je ook niet zijn. Je wilt je verbinden met 

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar meestal vind ik kiezen lastig. Is het misschien een 
vorm van keuzestress? Het kost me de nodige tijd, want ik ben een verstokte ‘wikker en 
weger’. Ik zou graag leven in een èn-èn wereld in plaats van òf-òf. Ik heb altijd het gevoel 
dat ik iets verlies in het maken van een keuze. Dat geldt ook voor het vormen van een 
mening. Steeds zie ik de verschillende kanten en invalshoeken van de verschillende par-
tijen. Het leidt tot besluiteloosheid, waar ik mij op de een of andere manier uit los moet 
maken. Ik vermoed dat ook het dragen van verantwoordelijkheid in die keuze een rol 
speelt. Het onderscheidingsvermogen stelt ons in staat om keuzes te maken en wordt met 
ons snelle oordeel een soort etiketteermachine. 

anderen en zoekt tot je een verbindende factor 
hebt gevonden. Zo ontstaan er groepen gelijk- 
gestemden, lagen in de samenleving of bevolkings-
groepen. Er worden grenzen gevormd om die  
groepen bijeen te houden en te beschermen.  
Bedreigingen worden bestreden. Toch vraagt het 
thema verbinden om iets anders, om een andere 
houding. Er ligt de vraag om te verbinden over de 
grenzen heen, met de opdracht om bruggen te 
bouwen. Dat kan alleen als je bereid bent op te 
staan en de ontmoeting aan te gaan. Gemak dient 
de mens en ook de macht der gewoonte is een rem 
op het nemen van initiatief. Daar moet je je be-
wust van worden; pas dan ben je in staat om an-
ders te kiezen. 
Kijk maar eens wat gewoonte met je doet. Ervaar 
hoe je als vanzelf kiest voor het vertrouwde. Het is 
niet verkeerd of slecht of zo, het is alleen van  
belang dat je je ervan bewust bent. Naast de  
verbinding zoeken met de ander is er gelijktijdig de 
zoektocht naar binnen. Je vermogen je te verbinden 
met de ander is gekoppeld aan je vermogen je met 
je Zelf te verbinden. Dat kan je religie noemen. 
Het woord Religie betekent opnieuw verbinden. 
Het is een innerlijk opnieuw verbinden met je  
oorsprong, de goddelijke vonk. 
De tekst ‘Icoon’ spreekt hierover:    
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Icoon  
Er schuilt een gedaante in mijn eigen ‘ik’ 
die anders is en levender en vrijer 
die in zichzelf geen muren kent en tralies 
geen eigendunk heeft en geen geldingsdrang 
die zich weet los te maken uit de windsels 
van angst en gal en treurig zelfbeklag 
die opengaat en ademt in de ruimte 
en luisteren wil, geduld heeft, troosten kan 
en minnend inziet wat een ander mens bezielt 
die geen bedenkingen, geen grenzen kent 
en lachend geeft en deelt vanuit een 
wijd besef dat allen op de aarde één zijn 
en dat geen lot ons breken kan 
omdat wij gronden in de echte liefde.  
Soms in het donker kijkt dat diepste ‘ik’ mij aan 
en ik herken het als de levende icoon 
van wat ons ooit is aangezegd: 
de nieuwe mens in mij en iedereen verborgen 
zo ver, zo ver – maar onder ons bereik… 

(uit: Catharina Visser, Door schemering en dageraad  
Ik denk dat de icoon in ieder mens de verbinding 
is (mijn overtuiging) tussen mensen onderling.  
Het Pinkstervuur, de geest die uitgestort wordt en 
over de hele aarde waait is de kracht die de ver-
binding wil activeren. In handen van de mens is 
het in de tijd ook weer een verdeelkracht gewor-
den. De doop is verbindend, maar de daaruit zich 
afsplitsende geloofsgemeenschappen verdelen en 
sluiten uit. Wat een gemiste kans! Of is het een 
noodzakelijke groeifase geweest? Ik denk dat in 
deze tijd we de kans krijgen om de Pinkstergeest 
weer verbindend te laten zijn. Onze tradities zijn 
slechts vormen die in de tijd ontstaan zijn en dui-
delijk een vormende rol hebben gespeeld. Gaat het 
om de vlam of om de vorm? Beiden zijn in onze 
wereld van de vele vormen aanwezig, maar waar 
focus je je op? Zeker in de ontmoeting met anders 
denkenden is jouw keuze van groot belang en 
maakt een wereld van verschil. Zou ons dat niet 
helpen om de verbinding te maken met alle andere 
religieuze stromingen inclusief de humanisten en 
de niet gelovigen. Ja, ook de niet gelovigen, want 
ook zij dragen die vlam in zich, alleen niet  
benoemd met de woorden die in de verschillende 
geloofstradities gebruikt worden.  
Ik geloof dat de tijd daar is. Als we die niet aan-
grijpen en uit onze cocon van gelijkgestemden en 
gemak stappen en de verbinding aangaan met wat 
ons vreemd lijkt, dan denk ik dat de macht van  
afscheiden van- en afzetten tegen het ‘anders zijn’ 
ons naar een kritieke grens leidt. 
Het vraagt moed en inzicht om die weg te gaan. 
Maar we kunnen samen optrekken in een nieuw 
Samenverband: een èn-èn verband. Inclusief dus, 
waarin we weigeren mensen buiten te sluiten. 
Dat is Pinksteren. 

Activiteiten in juni, juli en augustus  
30-05      Vermaningspad, Regio Apeldoorn 
05-06 09.30 uur Kerkenraad           Kerkenr.kamer 
05-06 14.00 uur Ontmoetingskring Kerkenr.kamer 
05-06 20.00 uur Mennonights 
12-06 19.00 uur ARK zangavond  

    Kerk- en Mennozaal 
13-06 19.00 uur Inspiratie Café    Mennozaal 
17-06 14.15 uur Koorrepetitie    Mennozaal 
21-06 10.00 uur Orgelfestival  
24-06 14.15 uur Koorrepetitie    Mennozaal 
27-06 10.00 uur Orgelfestival 
01-07 14.15 uur Koorrepetitie    Mennozaal 
08-07 14.15 uur Koorrepetitie    Mennozaal 
26-07 1300 uur  Victoria Sail 
27-07 13.00 uur Victoria Sail 
29-08 14.15 uur Start koorrepetitie  Mennozaal  
Informatie bijeenkomsten kringen, zie hieronder de contact-
personen:  
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: 17 juni 2019. 

Introductie Ds. Jarek Kubacki  
Ds. Jarek Kubacki gaat op zondag 2 juni bij ons in 
de dienst voor. Hij is van Poolse afkomst maar 
reeds meer dan 20 jaar woonachtig in Nederland. 
De familie van z’n moeder behoorde tot de doops-
gezinden die vanuit Oost-Friesland naar Dantzig 
kwam. In 1995 kwam hij naar Kampen om daar 
zijn studie theologie af te maken. Vervolgens deed 
hij de kerkelijke opleiding bij de Remonstranten in 
Leiden waar hij ook als AIO ging werken. Daarna 
werkte hij als pastor bij de Dominicusgemeente 
Amsterdam en de Kritische Gemeente IJmond. 
Goede samenwerking met de Verenigde Doopsge-
zinde Gemeente IJmond deed zijn eigen doperse 
wortels opleven. Hij is er lid van geworden en kort 
daarna ook predikant. Daarnaast is hij als geeste-
lijk verzorger werkzaam bij een aantal verzorgings-
tehuizen in Zoetermeer. Dit werk doet hij als 
‘voorganger met een bijzondere opdracht’ namens 
Vrijzinnig Nederland. Hij woont samen met zijn 
partner, Lukasz, die ook uit Polen afkomstig is en 
werkzaam als secretaris bij The International  
Association for Religious Freedom, de oudste  
interreligieuze organisatie ter wereld.  



‘Juffrouw’, zoals  ze genoemd wilde worden, was 
een vrolijke, knappe vrouw van tegen de vijftig en  
moeder van vier tieners. Haar echtgenoot werkte in 
een fabriek, een stille man die weinig verdiende 
maar een adellijke naam droeg. Daar was zijn 
vrouw trots op; ze had van nature een fiere uitstra-
ling: zeker van zichzelf en blij met haar werklust;  
met haar kwam het gezin de crisisjaren goed door. 
Ooit nam ze mij mee naar een kerstviering van het 
Leger des Heils. Wat mij bijbleef was de vrolijke 
sfeer daar en wat ze tegen mijn moeder zei: “Het 
Leger helpt mij hopen.” Nu ik nadenk over de  
betekenis van Pinksteren, hoor ik haar stem weer en 
zie ik die zonnige lach. Ze zong graag.  
‘Alles wordt nieuw’ ...haar witte tornado keerde het 
huis en met Pinksteren blonk ons interieur van  
keuken tot zolder. De spinnen hadden de schoon-
maakactie niet overleefd, zodat we weer veilig 
schommelen konden onder de hanebalken.  

Met mijn vriendinnetje Regina zat ik daar uren te 
mijmeren over de soms onbegrijpelijke dingen van 
de dag. Die gebeurden gelukkig voorlopig buiten 
onze rustige stad en in geval van nood hadden wij 

Jeanne Kleijn-Seijffer 

Wat bezielt je? 

de sterkste vaders van de hele wereld. Wij droom-
den van een paradijs op aarde en zouden een  
gebeuren als Pinksteren eens goed op de kaart zet-
ten. Wat een saai feest! Echt iets voor grote mensen; 
zonder versieringen, snoep of cadeautjes. Regina 
moest af en toe met haar ouders mee naar de  
Remonstrantse kerk. Ze had me uitgelegd wat 
Pasen inhield. “Eind goed, al goed”, zei ik. Maar 
Regina had geleerd dat het verhaal verder ging. 
“Erg ingewikkeld hoor, je snapt het pas als je oud 
bent. Er  moet eerst nog een Heilige Geest uitgestort  
worden...” “Zoals een pudding op een bord?”, zei 
ik. ”Gekkie!”, lachte ze. Wat was ik jaloers op haar 
kennis! Bij ons thuis bleef de Bijbel in de kast.  
Herinneringen borrelen op: onze ideëen om van 
Pinksteren eens iets bijzonders te maken. Het moest 
een vrolijk feest worden; je zou de bakker kunnen 
voorstellen om vuurrood bespoten koekjes  te 
maken in plaats van het geijkte zandgebak. Of een 
vlammendans bedenken en uitvoeren op het school-
plein. Maar Regina verhuisde naar een ver  
stadsdeel, het leven werd anders. Ik miste de  
dagelijkse inspiratie. Pas op mijn veertiende kwam 
het verhaal van de man van Nazareth weer onder 
mijn aandacht. In het laatste oorlogsjaar ging ik 
naar catechisatie en kwam ik  eindelijk achter de 
betekenis van het laatste deel van The Passion. Met 
Pasen sluit de Ene een verbond met de mens: die 
mag rekenen op Zijn hulp en bijstand, en Hij geeft 
ons de vrijheid. Mits we ons laten bezielen door de 
Geest. Ja, hij stelt voorwaarden; hij wil dat we gaan 
leven naar Zijn wet, en dat wij elkaar liefhebben. 
Liefhebben - wie is daar tegen? Aan de slag, zegt 
Hij volgens de profeten. Bouw bruggen, naar  
mensen, naar naties. We weten het, we zitten vol 
plannen. Maar hoe maak je ze concreet? We missen, 
net als lang geleden de discipelen deden, broeder 
Jezus. Nog tijdens diens leven was er al verwarring. 
Johannes verwoordt die zo mooi, als hij schrijft 
over Jezus’ uitleg omtrent zijn ophanden zijnde 
dood. Waarom stelt hij als zoon van de Ene, zich zo  
bescheiden op in plaats van als erkend wonderman 

Tussen Pasen en Pinksteren hield mijn moeder steevast grote schoonmaak. De gezelligheid 
werd met stofdoeken en ragebol het huis uit gejaagd en de gang stond vol stoelen die een 
poetsbeurt moesten ondergaan. Ik werd er sikkeneurig van: na een ochtend school wilde ik 
mijn verhaal kwijt maar de strijd tegen het vuil leek nu even van meer belang. ”Wat bezielt 
je toch?”, zuchtte mijn moeder, als ik weer eens mopperde, ”ga vast je huiswerk maken.” 
De werkster was het daar roerend mee eens.  
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zijn missie kracht bij te zetten? “Mijn Koninkrijk is 
niet van deze aarde”, had hij ooit gezegd. Ze waren 
dat kennelijk vergeten. “Jullie moeten weten wat 
mijn opdracht is, jullie houden van mij en mijn 
Vader. Wij laten je echt niet in de steek. Maar wie 
mij niet zien staan kan ik niet dwingen.” Geloof 
ontstaat waar mensen zich laten bezielen door het 
geheim van de liefde, de enige echte liefde die  
bergen verzet. Jezus gaat niet prat op zijn gaven. 
“Wat jullie mij horen zeggen zijn niet mijn woorden 
maar die van de Vader door wie ik gezonden ben”, 
is zijn bescheid. “Later”, zegt hij, “merken jullie 
wel wat de bedoeling is van wat met mij gebeurt.” 
Pinksteren betekent vernieuwing. Het oude leven 
afdoen als een te krap zittend kledingstuk, de dag 
van morgen monter tegemoet gaan. Later is onvoor-
spelbaar. Doemdenkers spelen daar op in en doen je 
soms terugverlangen naar het verleden. Dat maakt 
weemoedig - soms lijkt het of vroeger beter was. 
Misschien is het vooral die oude droom over de  
toekomst waar je naar terug verlangt. Maar  
dromen zijn bedrog. Wakker worden, zeg ik tegen 
mijzelf, als de waan van de dag me moedeloos 
maakt, stilstand is achteruitgang. Pinksteren staat 
voor de deur. Hoe oud je ook bent, ga verbindingen 
aan juist om de dierbare herinneringen levend te 
houden en zo aan een bezielde toekomst te bouwen. 
Voorbeelden genoeg; op mijn leeftijd komen ze uit 
een zeer oude doos – ooit mijn heden.  

Die aardige vriendin werd kleuterleidster en 
trouwde jong; ze kreeg twee dochters maar er was 
ook plaats voor pleegkinderen in haar gezin. Zor-
gen was ondanks haar fysiek wankele conditie, haar 
grote hobby. Een geestelijk oersterke vrouw met een 
groot netwerk. Op vijftigjarige leeftijd overleed ze 
onverwachts. Ze woonde toen in een dorpje in het 
oosten van ons land waar ze in de plaatselijke PKN-
kerk bijzonder actief bleek te zijn geweest. Op haar 
uitvaart in Westerveld kwamen twee bussen met  

gemeenteleden haar de laatste eer bewijzen. In een 
sfeer van hoop. “Want”, zei een kennis van haar 
aangedaan, “Regina had altijd gezegd dat de dood 
bij het leven hoorde en dat er bij een uitvaart geen 
reden was om te treuren.” 
Pinksteren is de opmaat voor een nieuw zoeken  
naar de zin van het wonderlijke menselijk bestaan.  
Voor mij voert hij langs wegen van herinnering, 
woorden, situaties die plotseling hoop doen  
ontstaan. Het is belangrijk dat je onthaast en het 
hele verhaal leest. Wie met Pasen de Bijbel opzij 
schuift, heeft niets van God’s bedoeling begrepen. 
Hij schonk ons perspectief, nu is het onze beurt.  
“Heb lief”, roepen de profeten. Wisten we maar 
precies hoe? Met de liefde loop je risico's. Contac-
ten raken sleets, worden verbroken. Serieuze relaties 
komen onder druk te staan; mensen trekken zich 
verbitterd terug. Het delen van emoties is ‘in’, maar 
als het er op aan komt, voelen nog teveel mensen 
zich buitengesloten. Dierbaren overlijden of zijn  uit 
het oog verloren. Vrienden waarmee je ooit een  
‘click’ had en die je mist. Waarom niet eens  
geprobeerd de draad weer op te pakken? De ander 
loopt misschien ook rond met een leeg gevoel. Vat 
moed. Ook om je eigen mogelijkheden onder ogen 
te komen. En je onmogelijkheden... Afslag gemist in 
dit hectisch bestaan? Zoek nieuwe wegen en  
bedenk: je bent gespot! Voor God is ieder mens 
nummer 1. Hij zal je voeten vleugels geven,  
vertrouw daar  maar op. 

Vermaningspad 30 mei 2019 
Jaarlijks organiseren één of meerdere doops-
gezinde gemeenten het Vermaningspad op 
Hemelvaartsdag. Doopsgezinden uit het hele 
land komen om een fiets- of autotocht te 
maken en elkaar te ontmoeten. Dit jaar orga-
niseert onze Doopsgezinde Gemeente  
Apeldoorn het Vermaningspad. De Broeder-
kring 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/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  
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“De toekomst ziet er nu zonnig uit!”, zegt mijn 
buurman M., die ik heb benaderd om iets te  
vertellen over zijn werk bij het Reactor Centrum 
in Petten. Een plek die is ‘verboden voor onbe-
voegden’ en die tot mijn verbeelding spreekt. Ik 
zal daar wel eens een kijkje willen nemen. Wat  
gebeurt daar allemaal? Nieuwsgierig als ik ben... 
Want Rob en ik lopen zo nu en dan een rondje 
Zwanenwater tussen Petten en Callantsoog. En 
dan zie je onderweg een groepje gebouwen in de 
duinen, vlakbij een groot duinmeer. Daar bevindt 
zich het Reactor Centrum!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vol enthousiasme praat mijn buurman M. over 
zijn nieuwe baan als procestechnoloog in de  
nucleaire geneeskunde, een bijzondere tak van 
sport. Hij is daar in zijn element, dat merk je aan 
zijn manier van praten. M. werkt met de radio- 
farmaca. In hoog tempo werkt men in Petten met 
het ontwikkelen met nieuwe toepassingstechnieken 
voor radioactief gemaakte stoffen om ziekten als 
kanker te kunnen beheersen en genezen.  
Het Reactor Centrum in Petten bestaat uit een  
onderzoeksreactor, met daaromheen verschillende 
internationale bedrijven. De reactor levert vooral 

Agnes van Menen-van Lienen 

Inkijkje 

nu producten voor medische toepassingen, waar-
onder voor de diagnostiek. Hiermee worden  
ziekten of afwijkingen aan organen zichtbaar  
gemaakt. Dit is mogelijk doordat de straling van 
het z.g.n. radio-farmacon wordt opgevangen door 
speciale scanners. Mijn buurman werkt met  
radiotherapie, een onderdeel van de nucleaire  
geneeskunde.  
Radiotherapie (bestraling) vindt plaats om  
tumoren ‘gericht’ effectief te vernietigen, met zo 
min mogelijk schade aan het omliggende  
weefsel en voor sneller herstel na de straling voor 
de cliënt.  
M. gaat over het vervoer naar ziekenhuizen overal 
ter wereld. Het transport is een delicate aange- 
legenheid: het moet aan alle normen voldoen om 
enerzijds de veiligheid van het personeel te  
garanderen en anderzijds de kwaliteit en  
doeltreffendheid van het getransporteerde product 
zeker te stellen. En dat allemaal in een recordtijd, 
in verband met de beperkte houdbaarheid van de 
werkbare stof. Het gaat dus om logistieke snel-
heid. Een in Israël vervaardigde waterzuiverings-
machine zorgt voor super steriel water om veilig 
vervoer te garanderen. Deze machines moeten van 
‘exceptioneel goede kwaliteit zijn’, zegt M. en 
moeten voldoen aan allerlei veiligheidseisen. M. 
draagt zorg voor de aankoop en de toetsing van 
die apparatuur en voorziet deze van een kwaliteits-
toetslabel. Hij werkt in Petten voor een Franse 
geneesmiddelen-fabrikant, die zo’n zesduizend  
ziekenhuizen over de hele wereld van deze  
producten voorziet!   
Natuur- en scheikunde, het heeft me altijd wel  
geboeid. Geboeid, maar tegelijk ook beangstigd en 
afgestoten. Dat de mens nu in staat is door middel 

“Weet je wat ik over muggen lees? Dat er meer dan honderdvijftig soorten muggen zijn 
en dat er maar vier soorten steken!” Rob praat nogal nadrukkelijk, terwijl hij de krant  
doorbladert. “Oh ja, Rob? Nooit geweten, dat scheelt voor jou minder bulten en  
infecties.” Hij is altijd de eerste om te worden gestoken. Jeuk, rode plekken en pijnlijke  
zwellingen. Een oerwoudvakantie zit er voor ons dan ook niet in. Uit voorzorg gaan er 
op reis allerlei medicijnen mee ‘voor het geval dat’. Soms blijkt het middel erger dan de 
kwaal en treedt er een complicatie op, zodat er zelfs een keer sprake is van ziekenhuis- 
opname, vlak voordat we naar huis zullen vliegen. Dat toont tegelijkertijd onze kwets-
baarheid, de gevaren voor eigen leven. Risico’s om ziek te worden of ongeneeslijk ziek. 
En daarnaast die wereld van geneesmiddelenontwikkeling, door wetenschappers die wel 
‘het licht zien in de tunnel’. 

‘In minimus deus maximus’ 
(In het kleinst toont zich de Schepper het grootst)
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van straling in te grijpen in het natuurlijk systeem, 
in de natuurlijke bestaansrangorde van de cel-
structuur, dat vind ik eng. Er ontstaat immers een 
verstoring van het natuurlijk goddelijk systeem, 
een disharmonie, een wanorde. Door splitsing en 
scheiding van celkernen, door samenvoeging,  
isolatie van stoffen kan een systeem veranderen en 
gaan stoffen anders reageren.  
We kennen daarnaast het bestaan van vernietigende 
krachten in het groot: kernwapens, kernexplosies. 
Laat je fantasie maar gaan... Wij weten inmiddels 
wat de bedoeling en gevolgen ervan zijn: het  
onderwerpen van gebieden, bewind en burgers.  
Maar kernenergie kan ook worden gebruikt als  
alternatieve vervoersvorm om het hemelruim te  
verkennen. Dat lijkt mij bijvoorbeeld een  
verrijkende ontwikkeling. Het ‘kwade’ kan  
immers daardoor ook ‘ten goede’ worden gekeerd.  
Buurman M. gelooft in een zonnige toekomst wat 
betreft radiotherapie. Het is zijn verwachting dat 
er de komende jaren steeds meer radiofarmaca 
komen, waardoor de kansen op genezing van  
kanker zullen toenemen. Die kernreactor in Petten 
is een onderzoeksreactor, die de productie van die 
producten voor medische toepassingen mogelijk 
maakt.  
Inmiddels wordt er in Petten een nieuwe reactor  
gebouwd om het productievolume van isotopen te 
vergroten. De vraag ernaar is groot. De problema-
tiek met het kernafval blijft... We zullen vertrou-
wen moeten hebben in de voortgang van de 
wetenschap... tot op zekere hoogte...  
Onze buurman is een goede buur! Al vijftien jaar! 
Allen zonnige Pinksteren gewenst, met een  
optimistisch, onbezwaard gemoed! 
 

Voor de gastvoorgangers is het ook prettig dat de 
liedboeken er zijn. 
Ook is besloten om de Vredesvlag aan te schaffen. 
Als Doopsgezinden kunnen we niet zònder! In de 
Vredesweek zal de vlag wapperen en wie weet op 
welke momenten nog meer! 
Uit de post Diaconie hebben wij in april  €200,- 
gestort voor hulp aan de bewoners van  
Mozambique. De cycloon Idai richtte daar een  
totale ravage aan. We willen voortaan in Op Weg 
melden wat er met het geld uit de post Diaconie is 
gedaan. Zoals b.v. het aanvullen van collectes voor 
bijzondere doelen. Maar… ook als u op de één of 
andere manier hulp uit de post Diaconie nodig 
heeft, kunt u dat melden aan onze predikant. 
Af en toe krijgen we opmerkingen over de stoelen 
in de kerkzaal. We hebben besloten de aanschaf 
van nieuwe stoelen op onze actiepuntenlijst te  
zetten. Op de gemeentevergadering is aandacht  
geweest voor de knipselkunst van ds. De Bleyker.  
Enkele leden voelden wel voor de aanschaf van het 
knipsel maar het grootste deel van de aanwezigen 
zag het niet zo zitten: een forse prijs, onbekend-
heid met de afmeting (we weten nu  ongeveer  
15 x 20 cm) en wat gaan we er ermee doen?     
In dit Pinksternummer vertelt de heer Jan Peter 
Verhave er meer over.   
Zoals u weet, is onze piano in niet al te beste 
staat. De kosten voor herstel zullen hoog zijn. Nu 
we een erfenis hebben gekregen van br. Knop be-
hoort de aanschaf van een andere piano tot de 
mogelijkheden. We gaan met br. Klaas Sabel en 
koordirigente Justina Oosters in gesprek. 
In de maand juli hebben we geen kerkenraadsver-
gadering. Onze predikant heeft vakantie van 15 
juni tot 14 juli. Mocht u in die periode hulp nodig 
hebben, kunt u contact opnemen met zr. Joke  
Bakker. Zij kan u verder verwijzen indien nodig. 

Anneke Struijf, notulist kerkenraad 
Berichten uit de kerkenraad 
De nieuwe kerkenraadsleden, zr Rineke de Jonge 
en br. Anne de Jong, zijn welkom geheten in onze 
vergadering  van mei. Zr. Hermine Koornneef is 
bereid voor de invulling van ons preekrooster. 
Voor 2020 is het rooster al helemaal klaar! 
U heeft al gemerkt dat we vanaf Pasen in de  
diensten weer kaarsen aansteken met een  
bijbehorende tekst. Na de eerste ervaringen  
hebben we besloten, op voorstel van de  
liturgiecommissie, voortaan 1 kaars op de tafel te 
zetten samen met de bijbel en de kanselbloemen. 
Op de kansel, die nu wel erg kaal oogt, komt een 
vaasje met bloemen te staan en de zandloper.  
Er is besloten om, na een periode, waarin de  
liederen op de orde van dienst afgedrukt zijn, de 
nieuwe liedboeken (50 stuks) aan te schaffen. 
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Victorie Sail: Alkmaar vol varend erfgoed 
Van donderdag 25 juli t/m maandag 29 juli ligt het 
binnenwater van Alkmaar vol historische schepen. 
De Landelijke Vereniging tot Behoud van het  
Historisch Bedrijfsvaartuig brengt zo’n twee honderd 
schepen naar de stad. En aan onze gemeente is  
gevraagd of wij tijdens deze dagen onze kerk willen 
openstellen. Dat willen wij op vrijdag- en zaterdag-
middag  van 13.00 uur tot 17.00 uur doen. 
Wilt u zich als gastvrouw of gastheer op deze  
middagen beschikbaar stellen? U kunt zich  
aanmelden bij Rineke de Jonge. Tel: 072 – 5612063 
of via de mail: h.jonge6@upcmail.nl  



Jan de Bleyker, leraar en kunstenaar

Behalve dat hij preekte, doopte en begroef, is het 
opmerkelijk dat al zijn zonen ook doopsgezind le-
raar werden. Maar er was nog een bijzonderheid: 
Jan had een kunstzinnig talent. Hij maakte vooral 
huwelijksgedenkstukken, die hij tekende en uit-
knipte. Bovendien was hij bekend als fijnschrijver, 
bijvoorbeeld door het Onze Vader te schrijven, zò 
dat het paste op een pinknagel. 
Papierknippen was in die tijd populair; vaak waren 
de knippers (meest mannen!) niet zo begaafd, maar 
De Bleyker maakte prachtige stukken in de mode 
van die tijd, de Rococo of Lodewijk XV stijl, voor 
het huwelijk van zijn zoon Michiel en dat van zijn 
stiefdochter Maartje. Maar ook voor mensen die 
niet doopsgezind waren. In totaal zijn er 13  
knipsels van zijn hand bekend. Nu is er weer een 
opgedoken op een veiling (zie hiernaast). Het  
knipsel meet 42 x 33 cm, en is mooi ingelijst,  
achter glas. We zien een doorkijk door een laan met 
bomen met een koepel op de achtergrond. Het is 
een huwelijksknipsel voor zijn vriend en vriendin, 
Ids Alders Hasselaar en Janke Sjoerds. Ids  
Hasselaar was Leraar der Doopsgezinden in 
Grouw en afkomstig van Nes, Ameland. Janke 
kwam uit Leeuwarden en was waarschijnlijk geen 
menniste, want ze trouwden in de gereformeerde 
Galileër Kerk te Leeuwarden in 1755. Jan de Bley-
ker signeerde het stuk en dateerde het (1771) en 
schreef erbij: oud 63 jaar. De monumentale poort 
is rijk versierd met Rococo elementen (in ons land 
is Rococo weinig gebruikt als versiering). Daarin 
een rond medaillon met twee handen en brandende 
harten en de tekst ‘Amor Vincit Omnia’ (liefde 
overwint alles). Boven de poort een medaillon met 
een spiegelmonogram: initialen van het bruidspaar. 

Verder medaillons met Bijbelverhalen: links boven 
Abraham begroet drie hemelse bezoekers en Sara 
die lacht om de belofte van een zoon. Rechts boven 
Ruth en Boaz, allebei huwelijksverhalen. Links 
onder, in het poortwerk: Jona en de Grote vis, en 
Elia in de woestijn; rechts Abraham die zijn zoon 
Izaäk wil offeren, en Jezus die Petrus uit het water 
trekt. Die lijken willekeurig gekozen. Maar er staan 
ook twee teksten onderin: één in prachtig gekalli-
grafeerd Hebreeuws en één al even regelmatig in het 
Grieks. Zoals u weet is het merendeel van het Oude 
Testament in het Hebreeuws geschreven of het ver-

U heeft zijn portret vast wel eens zien hangen in de kerken-
raadskamer: een eerbiedwaardige Leraar der Doopsgezinden 
te Alkmaar, in de achttiende eeuw, Jan Cornelisz. de Bleyker. 
Eén in een lange rij predikanten, zo te zien zonder veel  
bijzonderheden. Een paar gegevens: Jan is geboren in 1707 te 
Zierikzee. Hij werd Leraar in Sommelsdijk, waar hij trouwde 
met Elisabeth. Het stel kreeg twee zoons: Michiel en Cornelis. 
Hij werd in 1738 beroepen door de gemeente van Aalsmeer. 
Daar hertrouwde hij in 1741 met Jacomijntje van der Maan. 
Met haar kreeg hij nog een zoon Jacob. In 1747 beriep de 
Friese en Waterlandse gemeente van Alkmaar hem en daar 
heeft hij gewoond (aan de Oude Gracht) en gewerkt (voor 
700 gulden per jaar) tot zijn dood in 1783.
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Dank 
Namens de Doopsgezinde Historische Kring en de 
Mennonitischer Geschichtsverein, wil ik graag 
iedereen, die zich ervoor heeft ingezet, heel  
hartelijk bedanken voor de gastvrije ontvangst in 
de kerkdienst van zondag 19 mei. Het was  
hartverwarmend. De Duitse liederen van het koor, 
de dienst van Louise, steeds met terugkoppelingen 
in het Duits, het 'Lang zal hij leven' voor de jarige 
gast, de koffie na de dienst en tot slot de soep met 
broodjes, alles met 'liefde'! Nogmaals heel veel 
dank.                 Namens het bestuur van de DHK,          

    Antoinette Hazevoet 

De gasten van de Mennonitischer Geschichtsverein bij het Menno 
Simons monument in Wirmarsum.

Dank 
Gisteren kwam Hermine Koornneef bij me met 
een CD en een boekje. Ik stel het erg op prijs dat 
er aan mij wordt gedacht. Ik sukkel al maanden 
met gezondheidsproblemen en met veel pijn in  
mijn hand. Dit gaf mij weer wat meer energie om 
er beter mee om te kunnen gaan. Heel hartelijk  
bedankt.                           Wiebe van Slooten 
 
Dank 
Hartelijk dank voor de mooie bloemen die ik 
mocht ontvangen. Met vriendelijke groet,  

Hanny den Hartog-Vonk. Egmond aan de Hoef 
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Collecten in juni en juli 
9 juni Pinksteren, ten bate van Pinksterinzameling 
voor projecten van de Doopsgezinde Zending, 
bankrekening: nl91trio0338520058, Doops- 
gezinde Zending. 
23/30 juni, ten bate van Kinderhuis Bethanië o.l.v. 
Diet Koster te Israël, bankrekening: 
nl07abna0446608513, Kinderhuis Bethanië o.l.v. 
Diet Koster 
7/14 juli, ten bate van de Stichting Come. 
Deze stichting probeert de relatie tussen  
Palestijnen en Joden te verbeteren. Bankrekening: 
ingb0003733187, Stichting Come. 

wante Aramees terwijl het Nieuwe Testament in de 
omgangstaal van toen, het Grieks is geschreven. 
Direct boven de Hebreeuwse tekst staat heel klein 
Gen 1,27. Dat is het slot van het eerste  
scheppingsverhaal 1:-2:4a, waarin één aspect van 
de mens benoemd wordt: dat hij beeld Gods is (en 
meteen aansluitend wordt gezegd dat God de mens 
als man en vrouw schiep, waarmee de spanning 
tussen de geslachten al gegeven is). In Mattheüs 
19:5-6 wordt Gen 2:24 geciteerd, waarin een 
ander aspect van de mens benoemd wordt: dat hij 
niet tot rust komt tot hij in een ander zijn  
evenbeeld vond. In geen van zijn andere huwelijks-
knipwerken heeft De Bleyker zulke teksten ge-
bruikt. In heel Alkmaar is er geen enkel werk van 
De Bleyker te vinden. Het zou mooi zijn als dit 
fraaie stuk in de stad wordt bewaard, bijvoorbeeld 
in de Doopsgezinde Kerk. Het museum heeft niet 
de middelen om het aan te schaffen. Daarom zoe-
ken we sponsors in Alkmaar, die samen de  
aankoop willen mogelijk maken. Met 2 x € 500 
en 10 x € 100 zijn we er. Daarmee is dit Alkmaars 
erfgoed veilig gesteld! En dan kom ik graag  
lezingen geven met veel meer voorbeelden van het 
werk van Jan de Bleyker en andere doopsgezinden. 
Toezeggingen kunnen gestuurd worden aan  
jokebakker-5@ziggo.nl                Jan Peter Verhave  

Eerste Gemeentevergadering 
28 april werd de traditionele voorjaarsleden- 
vergadering gehouden onder de nieuwe naam  
Gemeentevergadering. We hebben veel met elkaar 
besproken en de jaarverslagen van gemeente,  
voorganger, diensten en commissies de revue laten 
passeren. De jaarrekening is goedgekeurd, met 
dank aan zr. Carla van Wijngaarden. Binnen de 
kerkenraad traden zr. Hermine Koornneef en br. 
Hans de Jonge af. Gelukkig had br. Anne de Jong 
aangeboden om voor 1 a 2 jaar het penningmees-
terschap op zich te nemen. Zijn aanbod was in de 
uitnodiging voor de vergadering al vermeld. In de 
week voor de vergadering gaf zr. Rineke de Jonge 
aan dat zij voor 2 jaar de kerkenraad wil komen 
versterken. Daar zijn wij heel blij mee. Haar  
aanbod is niet vóór de vergadering bekend  
gemaakt (zou reglementair wel moeten). Ik heb  
verzuimd dat in de vergadering te benoemen. Een 
alert lid heeft mij daarop attent gemaakt. Aan de 
reactie van de aanwezigen was te horen dat men 
dankbaar het aanbod aanvaardde. Zr. Klaartje van 
Leersum overhandigde een oude pentekening van 
Menno Simons, die zij van haar buurman gekregen 
had. We zullen er een mooie plek voor zoeken. 

Joke Bakker 



Hans de Jonge 

50 Jaar Pinksteren met Op Weg 
In 1970 werd het gemeenteblad ‘Onze Vermaning’ uitgegeven door de kerkenraad, wat 
werd opgevolgd door ‘Op Weg’. Onze ‘Op Weg’ beleeft dus dit jaar zijn 50e jaargang. 
In de beginjaren was het een gezamenlijke uitgave van DoReLu. Zr. Heiltje Keuning–
Dijk was namens onze gemeente lid van de redactie. Met veel enthousiasme ben ik in het 
archief gedoken om teksten rond Pinksteren van de afgelopen 50 jaren te achterhalen. 
Hiermee probeer ik de verbinding te leggen tussen het Pinksternummer wat nu bij u thuis 
wordt bezorgd, en wat als thema ‘Verbinden’ heeft. 

En in 1970 was in de tijd tussen Pasen en Pinksteren 
een thema wat ons nu ook nog bekend in de oren 
klinkt: ‘Taak en toekomst van onze gemeente’. 
Ds. A.J. Van der Sluis gaf in zijn begeleidende  
overdenking ons, n.a.v. Psalm 36:10, het volgende 
mee: ‘In Uw licht, o Heer, zien wij het licht’. Hij  
nodigt ons uit om ‘lichtdragers’en ‘lichtverspreiders’ 
te worden. 
In 1977 volgde Ds. Alle Hoekema hem op, en 
schreef in Op Weg een artikel over ‘Even achterom-
zien’. Achteromzien is niet altijd nuttig, maar soms 
zelfs gevaarlijk. Niettemin moet je soms terugzien 
om weer vooruit te kunnen. En het vermelden van 
goed geslaagde activiteiten en diensten kunnen een 
stimulans voor de toekomst zijn. In zijn periode 
speelde het thema ‘Vrede en Gerechtigheid’ een  
belangrijke rol in de broederschap en onze  
gemeente. Hij schrijft: “Hoe vrede en gerechtigheid 
bereikt moeten worden in deze wereld, en hoe we 
daar als gemeente bij betrokken zijn, is het toch 
goed, dat we over zulke moeilijke problemen  
openhartig, maar op broederlijke/zusterlijke wijze 
kunnen discussiëren.” 
In de 90e jaren heeft br. Aart Hoogcarpsel de  
redactie van zr. Heiltje Keuning-Dijk overgenomen. 
De Lutheranen zijn zelf een gemeenteblad gaan 
maken. Op Weg wordt een DoRe blad. 
Ds. Harmen Tieden Ament komt naar Alkmaar en 
geeft ons in zijn overdenking met Pinksteren het 
volgende mee: “Pinksteren: zij werden vervuld met 
de Geest en spraken het woord van God met  
vrijmoedigheid. Zij gingen voor Hem door het vuur 
als het moest, en soms gebeurde en gebeurt dat ook 
zo. Ze hadden alles voor Hem over, hun leven zelfs. 
Hoe is het? Waait de Geest ook vandaag? Geeft de 
Geest ook zijn gaven vandaag? Groeien er ook 
vruchten door de Geest? Jazeker !” 
Aan het eind van de 90e jaren nemen zr. en br. Klein 
de redactie van br. Aart Hoogcarspel over. 
Een gedicht (fragment) over Pinksteren in ‘Op Weg’ 

van mei 1999: “O Heer, o Heilige Geest, U bent in 
ons leven binnen gekomen. U schenkt Uzelf weg 
met het vuur van uw liefde, die zich volledig aan U 
wegschenkt. U wilt, dat we met U verenigd zullen 
zijn, in de waarheid en in de blijdschap om U. 
De kracht van uw liefde straalt om ons heen in deze 
wereld. Laat uw licht ook in ons ontsteken; laat uw 
liefde ook in ons liefde tot de ander wekken. 
Kyrie eleison!                Hanna Hûmmer uit: Gebeden 
Vanaf 2003 gaan wij alleen door met op Weg, en 
met een nieuwe redactie. Deze bestaat uit de zrs. 
Joke Bakker, Jeanne Kleijn, Riet de Waard, en  
de brs. Klaas Sabel, Kees Knijnenberg, Hans de 
Jonge. De opzet van het blad ondergaat ook een 
verandering: er komen vier kwartaalnummers met 
een bepaald thema, en tussendoor verschijnt er de 
nieuwsbrief. 
De eerste uitgave is in februari 2003 en gaat over 
het afscheid van ds. Harmen Ament. Hij is  
beroepen in Leeuwarden en Koudum. 
In 2004 wordt Ds. Carolien Cornellissen onze 
nieuwe voorganger In de Op Weg Pinksteren 2005 
schrijft zij over de betekenis van Pinksteren het vol-
gende: ”Daarom moeten de leerlingen hun huis uit, 
de straat op en in alle talen het evangelie  
verkondigen. Dan pas kan de boodschap tot  
voltooiing komen. Opgesloten achter dichte deuren 
voelt het evangelie zich niet goed. Laten we daarom 
geïnspireerd door de Geest manieren bedenken om 
onze deuren open te zetten: letterlijk en figuurlijk.” 
In 2016 start ds. Louise Pondman- de Wilde in onze 
gemeente. Het Pinksternummer is dan ‘Luctor et 
Emerigo’. Ds. Louise Pondman schrijft in haar  
artikel ‘In vuur en vlam’: “Pinksteren is geen feest 
van het hoofd maar van het hart. Met Pinksteren 
mogen juist alle remmen los: wham! Geen fris 
briesje, maar een stormvlaag. Geen voorzichtige 
stapjes, maar een stevige duw in de rug. Dan blijken 
wij elkaar te kunnen verstaan, ook al spreken wij 
ieder onze eigen taal. Dan kunnen wij elkaar echt 
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De reacties tijdens en na de ochtend bijeenkomst 
van wijkcontactpersonen en andere belangstellen-
den met Naima Ajouaau overtreffen de goede  
verwachtingen. Wij ontmoeten in de Mennozaal 
deze aardige, wijze, deskundige, inspirerende 51 
jaar geleden in Marokko geboren vrouw.  
Naima is nu waarnemend directeur van het  
Bureau Artikel 1 (van onze Grondwet), dat discri-
minatie kwesties behandelt in Noord-Holland 
Noord. Het bureau is gevestigd op de bovenverdie-
ping van de Centrale Bibliotheek in Alkmaar.  
Haar vader is al lang in Nederland, Naima wordt 
verwekt als haar vader voor bezoek in Marokko 
is. Als zij één jaar oud is, vertrekt moeder hoog-
zwanger met Naima richting Heerhugowaard, 
waar Hoogovens (haar vader werkt daar) voor een 
woning heeft gezorgd. Naima’s moeder gaat  
meteen naar moeder-MAVO, daarna naar HAVO 
en werkt al gauw bij NOS-radio voor het verzor-
gen van programma’s in Berbers-Arabisch. Naima 
en haar broertje zijn in het Nederlands opgevoed; 
spreken thuis ook alleen Nederlands. Naima ver-
staat Arabisch, maar vindt het toch achteraf jam-
mer dat ze het spreken niet goed beheerst, al zou 
het alleen maar zijn om gezellig met haar grootou-
ders te kunnen praten. Naima is getrouwd met een 
Marokkaanse, bij de Amsterdamse politie  
werkende, man en heeft nu zelf drie kinderen van 
in de twintig. Zij en ook haar kinderen gaan in 
Heerhugowaard naar een RK-basisschool.  
Afkomst is in die tijd geen issue. 
Na de dood van Theo van Gogh verandert alles 
fors. Haar zoon is dan negen jaar oud; er wordt 
kerst gevierd op school. De kinderen moeten een 
opstel schrijven over de betekenis van kerstmis. De 
juf vindt dat Naima’s zoon een opstel over de 
Islam moet schrijven… Alles gaat goed met hem,  
tot die kerst. De zoon reageert opstandig en is 
boos. Naima werkt dan bij de Gemeente Heer- 
hugowaard. Zij en haar man worden genodigd op 
school, om te vernemen dat hun hoogbegaafde 
zoontje ‘een boefje’ is (was wel al eerder  
duidelijk). Het zoontje heeft veel last van dit  
incident en blijft nog lang in zijn ‘slachtofferrol’. 
Het gaat nu goed met hem, hoor! 
Naima gaat de politiek in, is acht jaar lid van Pro-
vinciale Staten in Noord-Holland geweest. Is nu 
landelijk voorzitter van een vrouwenorganisatie.  
Oprecht en actief kunnen luisteren is haar grote 

De inspirerende ochtend met 

Naima Ajouaau
gaan ontmoeten. Daarom is het juist met Pinksteren 
een goed idee om samen met alle kerken in  
Alkmaar het feest van de oecumene te vieren. Laten 
wij ons door het Heilige Vuur inspireren en de 
ramen en deuren openzetten, zodat de Geest vrij 
kan waaien.” Dankzij de verschillende redacteuren, 
die op eigen wijze invulling van het blad hebben  
gegeven, ben ik in de gelegenheid geweest dit stukje 
voor ‘Op Weg’ te schrijven.  
Ik wens u een enthousiast Pinksterfeest toe! 

Bijzondere graven  
Volgend jaar is het 100 jaar geleden dat in Noord 
Amerika het Mennonite Central Committee (MCC) 
werd opgericht. Dit comité bood hulp aan Menno-
nieten in nood, overal in de wereld. Het jubileum zal 
niet ongemerkt voorbij gaan. Ook in Nederland 
wordt er ruim aandacht geschonken, onder andere 
in Schoorl. Waarom in Schoorl? Daar werd in 1950 
met hulp van MCC, door Bijzondere Noden een zes-
tien tal ‘Russische’ ontheemden ondergebracht in het 
zogeheten A.P. v.d. Waterhuis tegenover het Broeder-
schapshuis. Aan deze bejaarde ‘Statenlozen’ werd 
een permanent verblijf met verzorging in Nederland 
beloofd. Zij vonden allen hun laatste rustplaats in 
een voor hen gereserveerd graf op de Algemene Be-
graafplaats van Schoorl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij willen in 2020 op passende wijze ‘stilstaan’ bij 
dit graf en de geboden hulp van MCC. Echter het 
graf is toe aan een kleine schoonmaakbeurt. He-
laas is er op dit moment niemand (meer) die zich 
over dit aandenken ontfermt. Het grafrecht is voor 
eeuwig en het graf zal nooit geruimd worden. An-
toinette Hazevoet heeft op zich genomen om er 
iets aan te doen en in overleg met de beheerder 
van de begraafplaats is besloten om in de tweede 
week van juli 2019 met een paar vrijwilligers de 
schoonmaak aan te pakken. Een borstel en water 
is volgens de deskundigen voldoende.Mocht je 
hier ook bij betrokken willen zijn, geef het door 
aan Antoinette (hazevoet@gmail.com).
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kracht. Coaching (met haar eigen praktijk), in 
deze complexe samenleving, is ook een van haar 
activiteiten. Naima heeft (nu als waarnemend  
directeur) met het Bureau Artikel 1 veel te maken 
met religieuze kwesties en huwelijksgeweld, in  
dorpen vaak weer anders dan in steden. Na ‘de 
Charlie Hebdo aanslag’ in Parijs wordt het  
allemaal nog lastiger. Welke kant gaat de samenle-
ving nu uit? Zij start gespreksgroepen, treedt op in 
TV-programma’s w.o. RTL-Late Night. Er ontstaat 
een negatief beeld van islamitische bevolkings-
groepen. Maar het overgrote deel van de in Neder-
land wonende moslims verzet zich tegen al dat 
islamitisch geweld. En ook moskee-besturen en 
imams spreken zich er tegen uit. Tijdens de laatst-
gehouden verkiezingen is ‘anti-islam’ een treurig 
issue van een paar partijen. Naima heeft overigens 
ook wel enig begrip voor die stemmers. Maar wie 
zijn die stemmers dan toch? Hoe kan een belang-
rijk deel van achterstandsgroepen stemmen op een 
uit een NL-elite afkomstige politieke nieuweling…? 
Naima gelooft in verbinding, in het gesprek. 
Na haar inleiding volgen vele vragen. Centraal 
voor de vraagstellers is steeds de grote waardering 
voor Naima’s ‘insteek’. Agnes van Menen vraagt 
over haar werk bij de Gemeente Heerhugowaard: 
eerst huisvesting en ruimtelijke ordening en daarna 
‘de sociale kant’. Harmke de Kruyk voelt zich zeer 
verbonden met Naima’s verhaal. Zij werkt zelf 
met laag-opgeleiden. Geniet in Amsterdam van de 
mooie interreligieuze activiteiten. Naima: er  
bestaat een veel te negatief beeld van het werk  
binnen de moskeeën. Helaas worden islamitische 
kinderen te veel al vroeg in een religieus hokje  
gestopt. Maar zegt Naima: ik vind nu zelf rust in 
religie. Haar kinderen zijn verdeeld: wel of geen 
Ramadan. Het optreden van de imam maakt veel 

indruk op Agnes tijdens een begrafenis ceremonie 
van een Turkse vriend. Maar het valt haar ook op 
hoe ‘een wonderlijke clubje vrouwen’ zich ‘achter-
lijk’ gedraagt. 
Naima: we leven in een emancipatieproces, met 
o.a. het debat over ‘zwarte piet’. Velen voelen zich 
‘vogelvrij’. Haar zoon wordt onlangs door de  
Amsterdamse politie ongemotiveerd uit een auto 
gerukt. Op bijvoorbeeld de Hoge School van  
Amsterdam worden afkomstverschillen te veel  
benadrukt. En hoe vinden sollicitatieprocessen 
plaats, zoals bij de politie. ‘Gekleurde’ mensen 
wonen veelal in achterstandswijken: de verkeerde 
postcode… Het is overigens vrij natuurlijk als je 
mensen selecteert waarmee je een klik hebt. 
‘Verbeter de wereld, begin met jezelf’! Die gulden 
regel is voor de christelijke als islamitische wereld 
dezelfde: ‘behandel een ander zoals jijzelf behandeld 
wil worden’. Ten tijde van de ‘minder, minder  
Marokkanen’ discussie zit Naima in Provinciale 
Staten. Zij doet in die periode een hoofddoek om en 
houdt daar een toespraak ‘op persoonlijke titel’. De 
PVV-ers verlaten de zaal. Naima is van mening dat 
in onze multi-culturele samenleving het dragen van 
een boerka moet worden toegestaan. 
Veel tijd besteedt Naima aan gesprekken met  
andere moeders over de opvoeding van hun  
kinderen. ‘Verbindend werken’ is haar devies! 
Naima ‘schaakt op twee borden’. Gesprekken  
binnen de allochtone gemeenschappen, maar  
vervolgens ook samen met de autochtonen. Anne-
marie Blokker: haar Marokkaanse schoondochter 
(juriste) solliciteert onder haar eigen Marokkaanse 
naam en ontvangt daarop geen uitnodiging voor 
gesprek. Zij solliciteert daarna onder de naam 
Blokker, er volgt wel een gesprek en zij wordt  
aangenomen bij de Gemeente Alkmaar. Inmiddels 
werkt zij bij de Gemeente Amsterdam.  
Hans Smit zit onlangs in de Rotterdamse tram en 
is de enige ‘blanke’… Naima: ‘en je zult maar als 
een van de weinige Nederlanders wonen in een 
‘buitenlanders’ wijk…’. Naima: Ikzelf heb geleerd 
mij aan te passen. Ik probeer bruggen te slaan. 
Maar soms voel ik ook wel de worsteling, die  
andere islamitische vrouwen hebben. Zij  
beschouwen het als een bevrijding om een  
hoofddoek te kunnen dragen. En ik begrijp dat 
ook. Helaas heeft o.a. de moord op Theo van 
Gogh ons in deze jammerlijke crisis gebracht. 
Hans: “door angst gedreven”. 
Louise Pondman leest Jesaja 25 vers 6-8: De Heer 
van de legermachten zal op deze berg voor alle 
volken een feestmaal met uitgelezen gerechten 
aanrichten enz.                           Kees Knijnenberg 



 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: A. de Jong, tel 072-5 092 998; 
annedejongschoorl@doopsgezind.nl  
Lid: C. de Jonge-van Zanen, 072-5 612 063 
h.jonge6@upcmail.nl 
 
Financiële administratie: C. van Wijngaarden,  
tel. 072-5 128 965, wijngaarden10@zonnet.nl 
ing: nl46 ingb 0000 3288 95, 
abn-amro: nl06 abna 0523 3527 00 
  
Ledenadministratie: Esther in ‘t Veld, tel. 06-41 576 520,  
eintveld@hotmail.com

Het Bureau van de Doopsgezinde Gemeente Alkmaar,  
Koningsweg 12, 1811 lm  Alkmaar,  
telefoon 072-5 123 864. 
info@doopsgezind-alkmaar.nl  
Het bureau is geopend op dinsdag, donderdag en vrijdag  
van 9.30-12.00 uur voor: 
• alle zaken betreffende de gemeente en het gemeenteleven; 
• afspraken met een predikant; 
• vervoer naar kerkdiensten op zondag       

(uiterlijk aanmelden voor vrijdagmorgen); 
• melden van ziekte en/of opname in het ziekenhuis;  
Postadres:  
Koningsweg 14, 1811 lm  Alkmaar  
Verhuur gebouwen:  
P. Bras, tel. 072-7 851 081 
p.bras7@upcmail.nl  
Bezoek ziekenhuizen:  
Louise in ‘t Veld-de Waard, tel. 072-5 401 362, 
x.xx7@chello.nl 
Ria Bart, tel. 072-5 611 862, jan.en.ria.bart@hetnet.nl

www.doopsgezind-alkmaar.nl
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zaterdag      1 juni Psalm 120 Ontheemd  
zondag        2 juni Spreuken 6:20-35 Vreemdgaan is  

gevaarlijk 
maandag     3 juni Spreuken 7:1-27 Laat je niet verleiden 
dinsdag        4 juni Spreuken 8:1-11 Filosofie is …  
woensdag    5 juni Spreuken 8:12-21 …liefde  

voor de wijsheid 
donderdag   6 juni Spreuken 8:22-36 Scheppingsverhaal 
vrijdag         7 juni Spreuken 9:1-18 Wijsheid  

duurt het langst 
zaterdag     8 juni Psalm 117 Kort maar krachtig  
zondag        9 juni Handelingen 2:1-13 Verstaanbaar  

   voor iedereen Eerste Pinksterdag  
maandag   10 juni Handelingen 2:14-28 Vervulde profetie 
dinsdag      11 juni Handelingen 2:29-36 Trefzeker 
woensdag  12 juni Handelingen 2:37-47 Doopdienst 
donderdag 13 juni Handelingen 3:1-10 Op de been geholpen 
vrijdag       14 juni Handelingen 3:11-26 Niet in eigen kracht 
zaterdag   15 juni Handelingen 4:1-12 Confrontatie  
zondag      16 juni Handelingen 4:13-22 Wie moet je  

gehoorzamen? 
maandag   17 juni Handelingen 4:23-31 Bewogen gebed 
dinsdag      18 juni Lucas 7:36-50 Geven en vergeven 
woensdag  19 juni Lucas 8:1-8 Zaaien en oogsten 
donderdag 20 juni Lucas 8:9-15 Betekenisvol 
vrijdag       21 juni Lucas 8:16-21 Familiebijeenkomst 
zaterdag   22 juni Lucas 8:22-25 Volgelingen dichtbij 

en op afstand  
zondag      23 juni Lucas 8:26-39 Bezeten (van angst) 
maandag   24 juni Lucas 8:40-56 Aanraking 
dinsdag      25 juni Lucas 9:1-9 Uitzendprogramma 
woensdag  26 juni Lucas 9:10-17 Het broodnodige 
donderdag 27 juni Lucas 9:18-27 Imago-onderzoek 
vrijdag       28 juni Lucas 9:28-43a   Hoog bezoek 
zaterdag   29 juni Lucas 9:43b-50 Hoofd- en bijzaken  
zondag      30 juni Lucas 9:51-62 Goed te volgen? 

Voor een moment van stilte in juni

 
 Feestweek Oecumene 2019 

‘De kunst is…. horen, zien en delen’ 
Van zondag 9 juni t/m 16 juni is de Week van de  
Oecumene. Zie voor alle activiteiten het  
programmaboekje of de website van de ARK.  
www.alkmaarseraadvankerken.nl 

De kathedraal 
 

In een oogwenk 
verbinding, verband. 

In het hart van de kathedraal  
een tiental kleurrijke boogramen  
met verhalen van her, in mozaïek 

op onnavolgbare wijze ingebed in lood. 
Bij de zevende loop ik als het ware hét binnen. 

Groet het lichtomstralend tafereel 
buig me naar het hemels geel  
 lach naar het karmozijnrood: 

De Twaalf met hun Leider  
op doortocht 

en nog 
 

 Michiel de Jong 


