
De diensten in juli/augustus 2019 in de Doopsgezinde kerk 
aan de Koningsweg 12 te Alkmaar.  
 Collectedoelen: 
7 juli 2019, 10.00 uur Stichting Come 
Ds. Waldemar Epp 
 
14 juli 2019, 10.00 uur  Stichting Come  
Br. A. de Jong 
 
21 juli 2019, 10.00 uur  Hospice Alkmaar 

Br. IJke Aalders 
 
28 juli 2019, 10.00 uur Hospice ALkmaar 

Ds. Louise Pondman 
 
4 augustus 2019, 10.00 uur Dopersduin  
Zr. Joke Bakker  
 
11 augustus 2019, 10.00 uur Dopersduin 
Ds. Ineke Reinhold 
 
18 augustus 2019, 10.00 uur Stichting G.D.B. 

Ds. Louise Pondman 
 
25 augustus 2019, 10.00 uur  Stichting G.D.B. 
 
Zr. Agns Sclüter 
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‘Al spreek ik de taal van mensen en engelen- als ik de 
liefde niet heb, ben ik een galmend bekken of een schelle 
cymbaal’. Zijn het de woorden die we spreken, of is het 
de non-verbale taal die ‘verstaan’ wordt? Pinksteren 
spreekt over het laatste, denk ik. Daarbij komt nog, dat 
een goed verstaander slechts een half woord nodig heeft. 
Communicatie van hart tot hart. 
In de Pinksterdienst spraken de bloemen een eigen taal. 
Ds. Louise Pondman had een liturgisch bloemstuk 
gecreëerd met:  zeven rode rozen, blaadjes in de vorm 
van een vlam, zeven korenaren en een takje van de rode 
beuk. Aan de andere kant van de avondmaalstafel stond 
een prachtige, rode bos bloemen met rozen, gerbera’s en 
takjes rode bessen. Zoals te doen gebruikelijk had Hans 
de Ries voor dit mooie bouquet gezorgd, om op de 
hoogtijdagen namens de gemeente aan onze voorganger 
aan te bieden.  
Wat hoger, op de kansel, stond nòg een bouquet, 
verzorgd door de kostersdienst. Deze bos kreeg Margreet 
van der Zwan. Zij heeft gedurende een aantal weken 
bijna alle bureaudiensten verzorgd ivm de vakantie van 
de andere medewerkers. Zo hebben wij Margreet 
hartelijk bedankt.  
In de feestweek van de oecumene, de week na 
Pinksteren, waaide de Geest dwars door de veelkleurige 
bijeenkomsten. Zang- en gebedsavond, Taize dienst, 
schoonmaak van de Joodse begraafplaats met als 
afsluiting de dienst in de Josephkerk. Het was mooi! 
 Joke Bakker 

Taal 



 
 

Bloemen en collecten 
Datum bloemen eigen extra 

28-04 br. N. vd Ende 50,20 56,65 
05-05 fam. Den Hartog 44,85 66,35 
12-05 br. J.W. Pondman 34,20 34,60 
19-05 zr. J. vd Baan 121,10 75,95 
26-05 zr. T. v. Wijngaarden 35,50 35,35 
02-06 fam. Van Laere 40,80 40,60 
09-06 ds. Pondman en M. vd Zwan 50,65 54,05 
 
 
 

Engel 
 
Het is zomer en dan trekken we er weer massaal op uit.  
Een van de dingen die mensen thuis niet zo vaak (meer) 
doen maar op vakantie soms weer wel is het bezoeken 
van een kerk. Niet voor de dienst, maar om het gebouw 
te bewonderen. Oude kerken zijn vaak overdadig 
versierd. Wie ze binnenstapt komt dan ogen te kort om 
de kleurrijke gebrandschilderde ramen, de muurschilde-
ringen en het vele beeldhouwwerk te bekijken. Zulke 
kerken hebben soms veel weg van enorme beeldbijbels 
en is het een uitdaging om de verhalen te herkennen. 
Hoe is het met uw Bijbelkennis? Misschien een leuk 
gezelschapsspel om te doen met uw reisgenoten.  
Als je een al dan niet beroemde kerk bezoekt heb je de 
neiging om meteen naar binnen te gaan, maar ik wil u 
uitnodigen om eerst eens een rondje om de kerk heen te 
lopen, want ook aan de buitenkant is vaak heel veel te 
zien en juist daar hebben beeldhouwers zich soms op een 
verrassende manier uitgeleefd. Binnen is voor God, maar 
buiten is naar de wereld toe gekeerd en dat geeft een 
inkijkje in de leefwereld van de bouwers. Laat ik u 
bijvoorbeeld meenemen naar de Sint Janskathedraal van 
’s Hertogenbosch. De beeldjes op de luchtbogen daar zijn 
beroemd, maar wist u dat daar op één van de portalen de 
eerste rollator is afgebeeld? Een bouwvakker had een 
ongeluk gehad op de bouw en was daarna niet meer zo 
goed ter been. Zijn collega’s maakten een looprekje voor 
hem met wielen er onder. Een beeldhouwer vereeuwigde 
deze man achter zijn middeleeuwse rollator in steen 
boven de zijingang van de kerk. Ook is er een plaatje van 
een man die een pot met erwten omschopt. Het verhaal 
gaat dat deze bouwmeester de pot met erwten die zijn 
vrouw kwam brengen omschopte omdat hij dat geen kost 
vond voor een hardwerkende man.  
Mijn favoriete beeld op de Sint Jan is een modern beeld 
van een engel in spijkerbroek met een mobile telefoon 
aan het oor. Men zegt dat de telefoon maar één knop 
heeft, zodat ze alleen verbinding kan leggen met God. Je 
kunt haar wel bellen. Beneden aan het hek hangt een 
bordje met haar 06 nummer erop en ze heeft ook een 
website.1 De hemel gaat met de tijd mee. Dat 06-nummer 
was in eerste instantie een grapje van iemand, maar de 
engel bleek het meteen heel druk te hebben en dat is zo 
gebleven. Blijkbaar zijn er veel mensen die behoefte 
hebben aan een luisterend oor van iemand die wat je 
haar vertelt alleen aan God doorvertelt. In deze tijd van 
exploderende sociale media kan dat een hele 
geruststelling zijn. Bij de engel kan je veilig je verhaal 
kwijt. Nu kan ik natuurlijk gaan zitten somberen dat het 
zo droef is dat mensen een stenen engel gaan bellen 
omdat ze nergens anders met hun verhaal heen kunnen. 
Aan de andere kant, achter dat telefoonnummer van de 
engel zit een mens van vlees en bloed die rustig luistert. 
Vroeger ging men naar de kerk om de pastoor of de 
dominee te spreken en deze engel hoort toch ook bij de 
kerk. Misschien stellen mensen tegenwoordig meer 
vertrouwen in de anonimiteit van een telefoonnummer 
dan in een gesprek met iemand in die nadrukkelijk bij de 
kerk hoort. Telefonische hulpdiensten en chatdiensten 
hebben ook een groot bereik. Ik vind het dus eigenlijk 
wel mooi dat deze engel met haar telefoon de kerk 
midden in de moderne samenleving plaatst. Ik wens u 
allemaal een engel toe waar u uw verhaal aan kwijt kan 
en die het alleen aan God doorvertelt.    
Fijne zomer,    Louise Pondman 
 
  

Berichten uit de kerkenraad  
 
Zoals u (misschien) weet, vindt  van 25 t/m 29 juli  in 
Alkmaar Victorie Sail plaats.  Een  unieke collectie van 
200 historische binnenschepen gaan die dagen voor een 
prachtig spektakel op het water zorgen.  Er is van alles te 
beleven tijdens deze spectaculaire dagen.  Omdat onze 
vermaning zo dicht bij alle feestelijkheden staat, hebben 
we besloten onze gebouwen open te stellen op vrijdag- 
en zaterdagmiddag ( 27 en 28 juli) vanaf 13.00 uur voor 
bezoekers die even een moment van rust willen ervaren. 
Als er behoefte is om een kaarsje aan te steken, kan dat. 
Leden van onze gemeente zijn aanwezig om de 
bezoekers te verwelkomen. Meld u aan bij zr. Rineke 
de Jonge als u ook wilt helpen.!  
Dat geldt ook voor de Open Monumentendag op 14 
september! Dan is de kerk open van 10.00 – 16.00 uur. Als 
het goed is, heeft u een mail ontvangen met de oproep u 
op te geven als gastvrouw/gastheer. Graag vóór 1 juli.  
Mail naar Jolanda Liefting:  j.liefting65@upcmail.nl   Zij 
helpt zr Antoinette Hazevoet met het intekenen van het 
rooster. 
Op 24 september heeft de kerkenraad + de 
brainstormgroep een z.g. “keukentafelgesprek” met de 
gemeente Alkmaar in het kader van Kerkvisie. Omdat in 
ons land steeds meer kerken leeg komen te staan,  heeft 
het kabinet 13,5 miljoen euro gereserveerd voor Erfgoed 
en burgergemeenten opdracht gegeven  in gesprek te 
gaan met kerkeigenaren over de toekomst van hun 
gebouw. 
De Vredesvlag is inmiddels gekocht en de 50 nieuwe 
liedboeken zijn besteld. Op dit moment zijn ze in 
herdruk maar in augustus hopen we de liedboeken te 
kunnen gebruiken. We hebben gekozen voor de 
blauw/groene kaft. 
Uit de post Diaconie hebben we €250,-gedoneerd aan 
2nd Global Mennonite Peacebilding in Mennorode van 
27 – 30 juni.  Waarschijnlijk meer dan 200 
doopsgezinden/mennonites van over de hele wereld 
komen naar Mennorode om tweeënhalve dag elkaar te 
ontmoeten en in vele workshops ervaringen uit te 
wisselen. Ondanks dat de prijzen voor deelname bewust 
laag gehouden zijn, is het voor zusters/broeders uit arme 
landen een uitdaging om geld bij elkaar te sprokkelen. 
Vandaar onze ondersteuning. 
Op 8 september willen we de redactie van Op Weg in het 
zonnetje zetten i.v.m. hun 50 jarig jubileum. 
De Vredesweek is dit jaar van 21 t/m 29 september. Op 22 
september, na de middagdienst waarin we vieren dat ons 
kerkkoor 100 jaar bestaat, delen we weer de Vredeskrant 
aan u uit. 
In juli is er geen kerkenraadsvergadering en onze 
predikant heeft vakantie tot en met 14 juli. Neem contact 
op met zr. Joke Bakker  als u hulp nodig heeft 
 Anneke Struijf, notulist kerkenraad 
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Herinneringen 
 
Mijn herinneringen aan Guda (Guuk voor vrienden) en 
Kees van der Velden gaan terug tot mijn jeugd, naar de 
DG gemeente in Koog aan de Zaan. 
Kees zat als jonge man in de kerkenraad, tegelijk met 
mijn vader.  
Guuk studeerde met de kinderen een kerstspel in en ik 
mocht daarbij helpen. En ook bij de uitvoering met 
omkleden. 
Veel later, in 1973, kwamen wij elkaar weer tegen  in de 
Alkmaarse Vermaning.  
In 1989 werd besloten een Kerkelijk bureau te starten, in 
de  studeerkamer van de toenmalige predikant, ds. 
Ament, aan de Koningsweg. Maar niet zo lang daarna 
verhuisden wij naar de andere kant van de ingang. Naar 
de "Hans de Ries" zaal. Een heerlijke ruime plek voor de 
bureau-medewerkers.  
Kees was daarvan de animator. 
Het was prima werken daar. En tevens was het een 
"inloophuis" voor de leden van de Gemeente.  
Eind 1988 moest ik ermee stoppen, i.v.m. De ziekte van 
Gerrit, waarvan toen al vast  
stond dat hij hiervan niet zou genezen.  
Vanaf de dag dat Gerrit niet meer uit bed kwam, stond 
Kees elke vrijdag om 11.00 uur voor de deur. Dit begon als 
waarnemer voor de predikant, maar al snel werd door 
Gerrit besloten dat Kees de gene was die hij iedere week 
graag zag . En Kees voelde dat net zo. Op een 
zondagmorgen, 9 juni 1991, overleed Gerrit, terwijl Kees 
en Guuk met vakantie in Zwitserland waren. 
Na zijn overlijden was er voor mij ruimte om 
bureaudiensten te doen en ook lid te worden van de 
kerkenraad. 
Het huis van Kees en Guuk werd voor mij een "veilige 
haven" waar ik niets hoefde uit te leggen. Het voelde niet 
meer als "broeder en zuster" maar als zus en broer!  
En ik mis hen, allebei. Ik gun iedereen zulke vrienden!  
Guus Honig-Vink, Sint Pancras, 26 mei 2019 
 
 
 
  

 
 

Het Alkmaar Freedom House heeft de 
deuren gesloten 
 

Na een periode van drie jaar sloot het AFH per 1 juni 
2019 de deuren. Na de sluiting van de AZC´s is het 
aantal bezoekers zo gering dat de opvang in deze vorm 
niet voortgezet kan worden. Het project heeft aan het 
doel, de opvang van de vluchtelingen na aankomst in 
het AZC, beantwoord.  
We hebben sinds mei 2016 vanaf de opening enorm veel 
mensen zien langs komen. Er waren uit heel veel landen 
heel veel verschillende mensen: asielzoekers, 
vluchtelingen, nieuwkomers en ‘oudkomers’, mensen 
met kans op een status en mensen zonder kans op status, 
statushouders en pre-pollers, sommigen voor kort, 
anderen wat langer. Het waren allemaal mensen die 
welkom waren en welkom geheten werden door onze 
vrijwilligers.  Alkmaar Freedom House was 
laagdrempelig, kosteloos, warm en gezellig, een 
ontmoetingsplek waar je aandacht kreeg en wat kon 
opsteken.  
We hebben lief en leed gedeeld met bezoekers die niet 
mochten blijven en sommigen uiteindelijk toch weer wel.  

Heel veel vrijwilligers waren er ook: de schatting is dat 
ongeveer 220 personen zich deze periode, elk op zijn of 
haar eigen wijze, hebben ingezet voor de bezoekers. 
Sommigen deden dat een bepaalde periode, anderen 
bleven de hele tijd! 
Hoe groot de waardering van de bezoekers was bleek 
tijdens de vrijwilligersavond op 2 april. 
Zes trouwe bezoekers van het AFH wilden alle 
vrijwilligers hartelijk bedanken en deden dit op een 
bijzondere manier. Zij hadden de voornamen van alle 
vrijwilligers (van dat moment) op een groot vel papier 
geschreven. Hartverwarmend en ontroerend!  

Ria de Rijke, secretaris ARK 

Activiteiten agenda  
 
21 t/m 28-06 info: Orgelfestivalholland.nl 
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 
 
Informatie bijeenkomsten kringen, zie hieronder de 
contactpersonen: 
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 OpWeg: 19 augustus 2019. 
 
 

Uit de Alkmaarse Raad van Kerken 
Op de laatste vergadering van de ARK voor de 
zomerperiode stonden voornamelijk de “gewone” punten 
op de agenda. Daarnaast drie zaken die ik daar uitlicht. 
De paaspakkettenactie is goed verlopen. Er zijn veel 
artikelen ingezameld en er is financieel genereus 
gegeven. Ongeveer 80 vrijwilligers hebben ruim 250 
pakketten samengesteld en bezorgd die in grote dank 
zijn ontvangen. Het is een “Druppel op de gloeiende 
plaat maar wel een druppel”. Volgend jaar zal de ARK de 
actie opnieuw organiseren. 
De Sociale Alliantie (een landelijk netwerk van 
organisaties, waaronder de Raad van Kerken, die zich 
inzetten voor een samenleving zonder armoede) heeft 
aan alle gemeenteraden in Nederland een brief gestuurd 
met de oproep om ervoor te zorgen dat er in het kader 
van de energietransitie geen energiekloof ontstaat tussen 
het arme en het rijke deel van de bevolking. De Sociale 
Alliantie heeft ook een oproep gestuurd naar de achter-
bannen van de deelnemende organisaties om aandacht 
aan dit dreigende probleem te besteden. De vraag is nu 
wat de ARK met deze oproep kan doen. Dit punt wordt 
opnieuw geagendeerd voor de eerste vergadering van de 
ARK na de zomerperiode. Ria de Rijke, secretaris ARK 

 
Ria de Rijke 
Secretaris ARK 

mailto:hartleers@planet.nl
mailto:wouwenaar1@live.nl
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Oproep 
Jan Peter Verhave wil graag proberen via fondsenweving 
(bv. Doopsgezind Historische kring) het bedrag voor het 
knipselwerk van ds. De Bleyker in te zamelen om dit 
kunstwerk naar Alkmaar te halen. Het is goed dit in 
samenwerking met DG Alkmaar te doen. 
Wie wil dit samen met hem oppakken? 
Ik hoor het graag.    Joke Bakker 
  
 
 

  

Het Bureau van de Doopsgezinde Gemeente 
Alkmaar, Koningsweg 14, 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 
 
Verhuurgebouwen: 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. 072-888 79 48,  
louise.pondman.de.wilde@gmail.com 
kerkenraad: 

Voorzitter: J. Bakker, tel. 072-533 58 83 
jokebakker-5@ziggo.nl 
Secretaris: H.G. Wouwenaar,tel.072-5126036 
Wouwenaar1@live.nl 
Penningmeester: A. de Jong, 072-509 29 98 
annedejongschoorl@doopsgezind.nl 
Lid: C. de Jonge-van Zanen, 072-561 20 63 
h.jonge6@upcmail.nl 
 

Financiële administratie: C. v. Wijngaarden, 
tel. 072-512 89 65, wijngaarden10@zonnet.nl 
ING: NL46 INGB 0000 3288 95 
ABN-AMRO: NL06 ABNA 0523 3527 00  
 
Ledenadministratie: E. in ’t Veld, 06-41576520 
eintveld@hotmail.com 

Moment van stilte in juli 
 
ma 01 - 07 Psalm 76 De HEER strijdt  
   voor zijn volk 
di 02 - 07 Handel. 4:32-37 Samenleving 
wo 03 - 07 Handel.5:1-11 Bedrog 
do 04 - 07 Handel.5:12-26 Niet te stuiten 
vrij 05 - 07 Handel.5:27-42 Risico 
za 06 - 07 Psalm 42 Dorst 
zo 07 - 07 Lucas 10:1-16 Herauten 
ma 08 - 07 Lucas 10:17-24 Het belangrijkste effect 
di 09 - 07 Lucas 10:25-37 De bekende weg? 
wo 10 - 07 Lucas 10:38-42 De eerste zorg 
do 11 - 07 Psalm 25 Geestelijke TomTom 
vrij 12 - 07 Koloss. 1:1-14 Kolossaal! 
za 13 - 07 Koloss.1:15-23 Dank aan de Schepper 
zo 14 - 07 Koloss.1:24-2:5 Blijmoedig lijden 
ma 15 - 07 Koloss.2:6-15 Sterven en leven 
di 16 - 07 Koloss.2:16-3:4 Eet en drink,  
   want morgen leven we 
wo 17 - 07 Koloss.3:5-17 Oud en nieuw 
do 18 - 07 Koloss.3:18-4:6 Huisregels 
vrij 19 - 07 Koloss.4:7-18 Hartelijke groeten 
za 20 - 07 Psalm 79 Smeekgebed 
zo 21 - 07 1 Samuel 1:1-20 Gebedsverhoring 
ma 22 - 07 1 Samuel 1:21-2:11 Magnificat van Hanna 
di 23 - 07 1 Samuel 2:12-26 Misbruikschandaal  
wo 24 - 07 1 Samuel 2:27-36 Onheilsprofetie 
do 25 - 07 1 Samuel 3:1-14  Roeping 
vrij 26 - 07 1 Samuel 3:15-4:1a Groei 
za 27 - 07 Psalm 108 Rust en vertrouwen 
zo 28 - 07 Lucas 11:1-13 Gebedsonderwijs 
ma 29 - 07 Lucas 11:14-28 Met stomheid geslagen? 
di 30 - 07 Lucas 11:29-36 Meer dan Jona 
wo 31 - 07 Lucas 11:37-44 Schoonheidsprijs? 
 

 

 

Moment van stilte in augustus 
 
do 01 - 08 Lucas 11:45-54 Wie beledigt wie? 
vrij 02 - 08 Lucas 12:1-12 Wat de Geest je ingeeft 
za 03 - 08 1 Sam 4:1b-11 De HEER laat zich (niet) 
meenemen 
zo 04 - 08 1 Sam 4:12-22 De eer is weg 
ma 05 - 08 1 Sam 5:1-12 Wie is de sterkste? 
di 06 - 08 1 Sam 6:1-12 Comeback 
wo 07 - 08 1 Sam 6:13-7:1 Bewaarplaats 
do 08 - 08 1 Sam 7:2-17 Eben-Haëzer 
vrij 09 - 08 Lucas 12:13-21 Waar is jouw schat? 
za 10 - 08 Lucas 12:22-34 Zorgen en zorg 
zo 11 - 08 1 Sam 8:1-9 Wie is koning? 
ma 12 - 08 1 Sam 8:10-22 Waarschuwing 
di 13 - 08 1 Sam 9:1-14 Op zoek 
wo 14 - 08 1 Sam 9:15-10:1 Gezalfd 
do 15 - 08 1 Sam 10:2-16 Nog geheim 
vrij 16 - 08 1 Sam 10:17-27 Sauls grootheid 
za 17 - 08 Lucas 12:35-48 Onverwachts, maar niet 
onverwacht 
zo 18 - 08 Lucas 12:49-59 Vrede op aarde? 
ma 19 - 08 1 Sam 11:1-13 Koningsnummer 
di 20 - 08 1 Sam 11:14-12:17 Troonrede 
wo 21 - 08 1 Sam 12:18-25 Bemoediging 
do 22 - 08 Lucas 13:1-9 Eerst de balk in je eigen 
oog ... 
vrij 23 - 08 Lucas 13:10-17 Goeddoen op sabbat 
za 24 - 08 Lucas 13:18-21 Klein begin 
zo 25 - 08 Lucas 13:22-30 Wie gered worden 
ma 26 - 08 Lucas 13:31-35 Drie dagen 
di 27 - 08 1 Sam 13:1-15a De wacht aangezegd 
wo 28 - 08 1 Sam 13:15b-22 Wapenembargo 
do 29 - 08 1 Sam 13:23-14:15 Heldendaad 
vrij 30 - 08 1 Sam 14:16-23 Verwarring  
za 31 - 08 1 Sam 14:24-35 De strijd gestaakt 
 
Dank! 
Heel erg bedankt voor de bloemen, die wij 2 juni 
ontvingen. Het is heel fijn om te voelen, dat er zo wordt 
meegeleefd. Gelukkig knapt Luuk weer heel langzaam 
op. De oorzaak waren waarschijnlijk de nieuwe 
medicijnen die hij moest slikken. Na stoppen gaat het 
iedere dag een beetje beter. Veel liefs van Luuk en Nel 
van Laere 
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