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kerkganger 
In mijn herinnering als kind fietst mijn vader 
elke dag fluitend vanaf zijn werk naar huis. In 
de weekends wordt er gedanst in de (met de  
gordijnen dicht) huiskamers met buurtgenoten. 
Maar het is toch oorlogstijd? Overvliegende 
geallieerde bommenwerpers onderweg naar 
Duitsland en op hun gevaarlijke terugtocht, 
‘vergezeld’ door Duitse jachtvliegtuigen en 
voortdurend afweervuur. Hoe kan mijn vader 
zó onbezorgd zijn/lijken? Onze boekwinkel 
teert op de laatste voorraden en de drukkerij op 
nog wat restjes blanco papier. Hoe overleef je 
dan als gezinnetje met drie jonge kinderen? 
Mijn vader draagt bij zich een Persoonsbewijs 
met ‘vervalste’ oudere geboortedatum en pas-
foto met snor om dan hopelijk niet op  
transport naar Duitsland te worden gesteld… 
Er heerst honger. Fluit mijn vader zijn, resp. 
dansen de buurtgenoten hun angsten van zich 
af? Nee hoor. De buurt zoekt en vindt juist vei-
ligheid bij elkaar. Er heerst kennelijk het 
vertrouwen dat er spoedig weer vrede zal zijn? 
Mijn vader herinner ik mij als een lieve vader, 
vriend van velen, met vertrouwen in velen. 
Kundig en allesbehalve naïef: als ondernemer 
en als bestuurder, waarvan ca. twintig jaar 
voorzitter van de doopsgezinde kerkenraad van 
Krommenie. Vrijzinnig, liberaal: zorgzaam voor 
wie en waarvoor hij zichzelf verantwoordelijk 
acht. Juist in onze generaties erodeert de 
samenlevingsvorm, die eeuwenlang mijn  
ouders’ en ook nog die van mijn eigen generatie 
geestelijk en ook practisch met elkaar verbindt. 
Een wonder van samenleven: de doopsgezinde 
gemeente.  
Maar technologisch en maatschappelijk  
verandert er nu zo veel en zo snel met en om 
ons heen. Met grote gevolgen, want wie van ons 
zal bijvoorbeeld de kerkganger zijn die de  
laatste eredienst in de doopsgezinde kerk van  
Alkmaar of Krommenie bezoekt? Samen met 
hen die ’éénes geestes zijn’, waarnaar ook br.  
Cornelis Willem Bruinvis in zijn tijd zo  
hunkert, te lezen in een van zijn gedichten? 
Bestaat die hunkering in de huidige generaties 
dan niet meer? Vast wel, maar dan in andere 
uitingsvormen... En in andere samenlevings-
vormen, die nog niet bestaan? Jawel! Die zich 
nu nog niet zo helder openbaren, maar die wel 
zullen kunnen worden begroet en ervaren. Dat 
geeft de bron van mijn vertrouwen mij in.   

   Kees Knijnenberg

Jij 
peiler onder 

‘t menselijk verkeer, 
gaat al het exacte 

verre te boven. 

Stut 
onder elk bouwsel 

van brein en handen. 
Spant de kroon  

in ieder raamwerk. 

Vertrouwen

Dierbare schat 
op levensreis.   

Michiel de Jong 



Efrem schreef, behalve bijbelcommentaren en 
hymnen, leerdichten die hij door een koor van 
vrouwen, ‘de dochters van het verbond’, tijdens de 
kerkdienst op een verhoging midden in de kerk liet 
zingen. Dat hij liturgische vrouwenkoren oprichtte 
als de officiële leerstellige stem van de kerk was 
voor zijn tijd een gedurfde stap waarmee hij zich 
openlijk afzette tegen maatschappelijke en kerke-
lijke discriminatie van vrouwen.1 U zult waar-
schijnlijk begrijpen dat ik hem daarom niet alleen 
om zijn ondogmatische theologie waardeer. Hoe 
anders zouden de kerken er vandaag uitgezien 
hebben als Efrem wat meer navolging had gehad? 
Waarschijnlijk hadden heel wat minder vrouwen 
hoeven bidden: “van waar komt mijn hulp?”, als 
ze een zelfde rol als mannen hadden mogen spelen 
in de kerk. Helaas was Efrem wel een kind van 
zijn tijd waar het ging om de felheid waarmee hij 
zich tegen het jodendom afzetten. Het christen-
dom moest zijn eigen gezicht nog krijgen en zoals 
pubers zich soms tegen hun ouders afzetten, zo 
zetten christen zich in die tijd tegen de joden af.  
Efrem vergeleek in de tekst2 waar ik het hierboven 
over had het Woord van God met een onuitputte-
lijke waterbron. Een bron waar je iedere keer weer 
uit kunt drinken als je dorst hebt. En net zoals ie-
mand die dorst heeft blij is dat zijn dorst gelest 
wordt en niet verdrietig is dat hij de bron niet leeg 
kan drinken, moeten wij niet bedroefd zijn omdat 
wij die bron van Gods Woord niet leeg kunnen 
drinken, maar juist blij zijn dat we iedere keer 
weer naar die bron terug kunnen keren als we op-
nieuw dorst krijgen. Als je de bron leeg drinkt dan 
heb je de volgende keer niets meer. Je succes keert 
zich dan dus tegen je. Om een stukje poëtische taal 
van Efrem over de inhoud van die bron te citeren: 
“De facetten van Gods Woord zijn zeer talrijk, 
zoals er veel facetten zijn bij degene die zich erop 
toeleggen Gods Woord te leren kennen. God heeft 
aan zijn Woord vele mooie kleuren en vormen ge-

Louise Pondman 

Vertrouwen in de Bron
Bij het woord ‘bron’ moet ik altijd weer denken aan een tekst die ik ooit las. Een tekst die 
toegeschreven wordt aan Efrem de Syriër (ca. 300-373). Efrem is in de westerse theologie 
wat minder bekend, maar hij wordt gezien als de voornaamste dichter-theoloog van het 
vroege christendom. Hij had een symbolische visie op God, de mens en de natuur. Verbeel-
dingskracht is voor hem het instrument van zijn geloof, een manier van interpreteren die 
nooit tot een dogmatisch systeem zal leiden. Wie zijn verbeelding gebruikt weet dat hij die 
beelden zelf maakt en dat ze misschien helpen om dingen beter te begrijpen, maar dat ze 
nooit het laatste woord zullen hebben. 
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geven, zodat ieder die zich erin verdiept, dát aspect 
kan zien dat hem aanspreekt.” Voor iedereen is er 
dus op elk moment wel iets in het Woord van God 
te vinden dat hij of zij op dat moment nodig heeft. 
Het Woord verrijkt ons dan, maar het mooie is, 
zegt Efrem, dat Gods Woord daar niet armer door 
wordt. Het is een onuitputtelijke bron, waar we 
keer op keer naar terug kunnen keren. Kortom, 
het Woord van God is een bron waar we onder 
alle omstandigheden op kunnen vertrouwen. Als 
we ons dus afvragen met het jaarthema dat de ADS 
heeft uitgekozen voor het seizoen 2019-2020, ‘Van 
waar komt mijn hulp’, dan is het Woord van God 
de bron waar wij uit mogen putten. 
Om voort te borduren op de symbolische taal van 
Efrem de Syriër, die bron is voor ons als een veilig-
heidslijn die ons zekert voor onverwachte situ-
aties. Een veiligheidslijn gebruik je als je gaat 
zeilen om te voorkomen dat je over boord slaat als 
de wind en de zee te onstuimig worden. Zo’n lijn 
gebruik je als je bergen gaat beklimmen, om te 
voorkomen dat je door een misstap naar beneden 
stort. Bergbeklimmers maken zich vaak met zo’n 
lijn aan elkaar vast. Zo vormen ze voor elkaar een 
zekeringspunt. Als er één valt, dan kunnen de an-
deren uit de groep samen zijn val breken en zorgen 
dat hij weer in veiligheid komt. Eigenlijk doen wij 
dat ook als we een verzekering afsluiten. De gevol-
gen van materiele schade door bijvoorbeeld ziekte, 
brand of diefstal zijn wat makkelijker te dragen 
als we ze samen delen. Daarom stoppen we alle-
maal van tevoren wat geld in een grote pot om het 
risico te spreiden en een vangnet te vormen voor 
wie schade lijdt. Er is echter ook schade die niet 
met geld te verzekeren is. Die schade veroorzaakt 
geen pijn in je lijf of portemonnee, maar pijn in je 
ziel. Vanwaar komt dan je hulp? Hoe verzeker je 
je daartegen? Ik denk dat wij in de gemeente iets 
doen dat daarop lijkt. Door elkaar steeds weer op 
te zoeken, de Bijbel te openen en te lezen wat men-

1 https://www.lucepedia.nl/dossieritem/efrem-de-syrier/efrem-de-syrier-ca-300-373 - geraadpleegd op 2019-7-31  
2 Efrem, Commentaar op het Diatessarion I,18-19 – waarschijnlijk een bewerking door één van zijn leerlingen (zie bron 1). 
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sen voor ons daarin opgeschreven hebben, over 
hoe zij de hulp van God in hun leven hebben erva-
ren. Door samen te lezen, te zingen en te bidden, 
investeren wij in een gezamenlijk reservoir voor 
slechtere tijden, voor ons zelf én voor anderen. Ze 
zeggen wel dat nood leert bidden, maar bidden, 
dat moet je al leren voor de nood aan de man 
komt, zodat je kúnt bidden als dat nodig is. Daar-
bij kunnen wij voor elkaar in de gemeente, net als 
die bergbeklimmers in de bergen, een zekerings-
punt zijn. Door elkaar nabij te zijn en door voor 
elkaar tot God te bidden als wij dat zelf even niet 
meer kunnen, omdat de pijn aan onze ziel te groot 
is. Wij kunnen niet zonder de mensen om ons heen 
én niet zonder God. Dat is waaruit wij in de ge-
meente leven. 
Het jaarthema ‘vanwaar komt mijn hulp?’ is geïn-
spireerd op psalm 121. “Vanwaar komt mijn 
hulp?”, dat vroeg de dichter van psalm 121 zich af 
toen hij als pelgrim op weg was naar Jeruzalem. 
Zo’n pelgrimsreis was een hachelijke onderne-
ming, over moeilijk begaanbare wegen en door 
onherbergzame gebieden, waar vele gevaren de 
reiziger bedreigden. “Ik sla mijn ogen op naar de 
bergen, van waar komt mijn hulp?” Deze pelgrim 
vertrouwt niet zo zeer op zijn medereizigers, of 
misschien reisde hij wel alleen. Deze pelgrim ver-
trouwt net als Efrem de Syriër op die ene onuit-
puttelijke bron, op de Eeuwige. Hij vertrouwt 
erop dat de Heer, Israëls wachter, niet sluimert of 
slaapt, maar steeds paraat is om over hem te 
waken en hem te beschermen tegen gevaar. Deze 
dichtende en misschien ook wel zingende pelgrim 
is zich ervan bewust dat hij kwetsbaar is. Daar 
durft hij openlijk voor uit te komen. Hij heeft hulp 
nodig. Zingen helpt als je bang bent. Samen zin-
gen helpt nog meer. Daarom zongen pelgrims op 
weg naar Jeruzalem samen pelgrimsliederen. 
Daarom zingen wij samen nog steeds psalmen en 
liederen. Zingend kan je je emoties veel makkelij-
ker uiten, zowel als je blij of dankbaar bent, als 
wanneer je bang of verdrietig bent. In onze maat-
schappij, waarin wij elkaar en ons zelf voorhou-
den dat we vooral sterk moeten zijn, dapper en 
zelfredzaam, is het niet zo gebruikelijk om voor 
onze eigen kwetsbaarheid uit te komen, maar is 
kwetsbaarheid niet een eigenschap van ons mense-
lijke bestaan? Juist door kwetsbaar te durven zijn 
kunnen er verbindingen ontstaan. Juist door je 
kwetsbaar op te durven stellen kunnen barrières 
tussen mensen wegvallen. Juist door het tonen van 
onze kwetsbaarheid is het mogelijk om de ander 
echt te ontmoeten en zo samen te werken aan een 
leefbare wereld voor iedereen. Vanwaar komt onze 

hulp? Van de Eeuwige én van de naaste die Hij ons 
geschonken heeft om mee samen te leven. Dat is 
de bron van vertrouwen waar wij steeds opnieuw 
onze dorst uit kunnen lessen. 

Startzondag – 8 september 
Zondag 8 september willen wij op feestelijke 
wijze het seizoen 2019-2020 beginnen. Om 
10.00 uur staan in de Mennozaal de tafeltjes 
klaar voor een herbergdienst. In die dienst 
zullen wij aandacht besteden aan het jaar-
thema van de ADS – “van waar komt mijn 
hulp” – naar psalm 121. Wie is ons tot een 
hulp? Wie zijn wij tot hulp? Wat is daarbij 
onze rol als gemeente in de wereld?  
Na de dienst is er uitgebreid gelegenheid om 
onze zomerverhalen te delen tijdens de pot-
luck-lunch. We hopen dat er weer veel men-
sen zijn die ons met hun culinaire 
specialiteiten willen verrassen. Natuurlijk is 
niet iedereen in de gelegenheid om iets te eten 
mee te nemen naar de kerk, maar dat is geen 
enkel probleem. De ervaring leert dat er 
meestal meer dan genoeg is om te delen. Ook 
onverwachte gasten kunnen mee-eten. De  
liturgiecommissie zorgt voor melk, karnemelk, 
stokbrood en kruidenboter.  
Ik hoop u op 8 september allemaal weer te 
zien om uitgerust en met frisse moed aan een 
nieuw seizoen te beginnen. 

Louise Pondman 

Collectenrooster september 
1 september: Stichting Noorder Vermaning 
Bankrekening NL19ABNA02434933886 t.n.v. A.D.S. Am-
sterdam inzake SNV 
8/15 september: Vredeswerk van Stichting  
Doopsgezind WereldWerk 
Bankrekening: NL27TRIO0786880333 t.n.v. Doopsgezind 
Wereldwerk te Deventer 
22 september: Jubileum 100 jr DG koor (1 collecte) 
29 september: Gemeenschap Oude Zijds 100 
Bankrekening: NL 22ABNA0437295370 t.n.v. Stichting 
Ouwe Zijds te Amsterdam 
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Klaas Sabel 

Troostrijk

Ik behoor gelukkig niet tot die groep gelovigen die 
meent dat de mens sowieso voorbestemd is tot lij-
den en maar moet aanvaarden dat elke verstoring 
van geluk de toorn van de almachtige betreft. 
Geluk begint met het in vrede leven met jezelf en je 
omgeving en bij die zoektocht kan je houvast heb-
ben aan je geloof. Waar ongeluk de kop op steekt 
is ook behoefte aan troost. Je kan troost in directe 
zin van mensen om je heen ontvangen, maar ook 
indirect bijvoorbeeld in de vorm van het beleven 
van de natuur of kunstuitingen. Voor mij speelt 
muziek daarin een allesbepalende rol. Hieronder 
zal ik drie muziekstukken aantippen die mij in 
mijn leven troost hebben gebracht. 
 
At seventeen 
In de bovenbouw van de middelbare school 
maakte ik deel uit van een vriendengroepje dat  
behalve muziek ook in de vrije tijd met beperkte 
middelen speelfilms probeerde te maken. Als  
vakantie gingen we dan ergens heen, sleepten met 
apparatuur, verdeelden de rollen van het zelfge-
schreven script, maakten ons druk en hadden veel 
lol. Zo belandden we in de zomer van 1977 in 
Zuid-Frankrijk waar we een deel van een omvang-
rijke film opnamen. De aanvullende scenes werden 
in de daaropvolgende maanden in de weekenden 
in Nederland en België gedraaid. De hoofdrol was 
voor Mieke. Zij speelde de jonge onderzoeksjour-
naliste en was een knappe meid die niet op haar 
mondje was gevallen. Alle jongens waren van haar 
onder de indruk. Na de vakantie ging zij met 
vrienden in Amsterdam wonen en studeren. Ergens 
in het voorjaar brak er brand uit in haar flat waar-
bij zij omkwam en haar vriend ernstig gewond 
raakte. De verslagenheid was enorm en iedereen 
was aanwezig op haar uitvaart. Een van haar  
lievelingssongs werd daar gedraaid: At Seventeen 
van Janis Ian. De film konden we niet meer afma-
ken en veel materiaal hebben we later aan haar 
ouders gegeven als herinnering aan hun dochter. 
Een paar jaar geleden bleek dit liedje heel goed 
bruikbaar in een theaterproductie op school en  

Ieder mens komt vroeg of laat in aanraking met zaken die hem kwetsen, ontwrichten  
of zelfs wanhopig maken. Of dat nu het gevolg is van eigen gedrag of dat van een  
medemens, of dat het komt door iets waar niemand invloed op heeft zoals een vreselijke 
ziekte - soms is het ongeluk onontkoombaar en samen te vatten onder de regel die we in 
het Onze Vader bidden: ...maar verlos ons van de boze...

 
heb ik het voor de schoolband gearrangeerd. Een 
van de zangeressen, die bovendien ook nog op het 
overleden meisje leek, kon het prachtig zingen. Op 
de generale kwamen mijn tranen en legde ik de 
leerlingen uit hoe het zat.  
I learned the truth at seventeen / That love was 
meant for beauty queens / And high school girls 
with clear-skinned smiles / Who married young 
and then retired. 
The valentines I never knew / The Friday night  
charades of youth / Were spent on one more  
beautiful / At seventeen I learned the truth.  
(...) Remember those who win the game / Lose the 
love they sought to gain / In debentures of quality / 
And dubious integrity... 
 
O blijde rust 
Troost putten uit muziek: dat is voor mij onlosma-
kelijk verbonden met mijn liefde voor mijn helaas 
te vroeg overleden vader. Hij was een groot lief-
hebber van Bach en kon zijn geluk dan ook niet 
op toen de EO-radio begon met een serie over de 
cantates van Bach. Elke week was er een uur lang 
een presentatie door een predikant/musicoloog die 
steeds één van de meer dan 200 composities be-
sprak. In feite waren deze uitzendingen complete 
kerkdiensten. De ten gehore gebrachte uitvoerin-
gen lieten wel eens wat te wensen over want de 
authentieke uitvoeringspraktijk van barokmuziek 
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zoals door o.a. Ton Koopman is ontwikkeld, 
stond toen nog in de kinderschoenen. Mijn vader 
kocht speciaal een 2e hands cassetterecorder en 
heeft vrijwel alle uitzendingen opgenomen en  
regelmatig nog eens beluisterd. De dozen met 
bandjes hebben we uit piëteit nog heel lang  
bewaard. Eén van zijn lievelingscantates was  
Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust, BWV 170, 
voor de 6e zondag na Trinitatis.  
O blijde rust, geliefde lust voor de ziel, bij helle-
zonden ben jij niet te vinden, maar wel bij hemelse 
eensgezindheid; jij alleen versterkt de zwakke  
inborst. Daarom mogen er in mijn hart slechts 
gaven van deugdzaamheid wonen. (...) 
Wie zou er hier dus willen leven, als hij zijn liefde 
slechts met haat en ongemak beantwoord ziet? 
Maar, omdat ik volgens Gods voorschrift ook de 
vijand moet liefhebben als mijn beste vriend,  
wijken boosheid en verbittering uit mijn hart, en 
wenst het alleen bij God te leven, bij Hem, die zelf 
Liefde genoemd wordt. O, geest van eensgezind-
heid, wanneer zal Hij u toch ooit Zijn hemels Sion 
schenken? 
Met een simpele bezetting (een orgel, wat strijkers, 
een Oboe d’Amore en een solo alt) weet Bach als 
geen ander maximale zeggingskracht en troost op 
te roepen. De openingsaria hebben we op zijn uit-
vaart laten horen. 
 
Auferstehung 
Als er tenslotte één stuk muziek is dat van mij  
permanent in de top 3 van de Hart & Ziel lijst op 
Radio4 mag staan is het wel Symfonie II van Gustav 
Mahler. De bijnaam zegt al genoeg: Auferstehung 
- opstanding. Opgaan in het allesomvattende niets, 
het niets voorbij in het eeuwig durend Al.  
In dit magistrale werk zit het gehele leven opgeslo-
ten: haat en liefde, strijd en vrede, vertwijfeling en 

hoop, lijden en uiteindelijk verlossing. Ik kan een 
handvol muzikale elementen noemen (oplossende 
dissonanten, sterk wisselende tempi, rijke harmo-
nieën, uitgekiende instrumentatie, beukende  
ritmes...) die met elkaar maken dat het werk je in 
je ziel raakt. Maar al die woorden halen het niet 
bij de werkelijke klankbeleving. Luister dus alsje-
blieft naar de finale waarin het orkest, de solisten 
en het koor helemaal los gaan en ik het althans 
niet meer droog houd. Op dit moment aarzel ik 
om mee te doen met een projectkoor dat half  
november dit werk zal uitvoeren - een kans om de 
opstanding avant le mort te ervaren... Oh smart, 
die alles doordringt! U ben ik ontkomen! Oh 
dood! die alles bedwingt! Nu bent gij bedwongen! 
Op vleugels, die ik heb bevochten in vurig liefdes-
streven, zal ik heen zweven naar het licht, dat geen 
oog ooit aanschouwde! Sterven zal ik om te leven!  
Wederopstaan, ja wederopstaan zult gij, mijn hart, 
in een oogwenk! Waarvoor ge hebt geslagen, tot 
God zal het u dragen! 

Vrijzinnig Leerhuis 
Het Vrijzinnig Leerhuis richt zich met vier thema 
weekenden op vrijzinnig georiënteerden die hun visie 
op cultuur, politiek en maatschappij met een open  
geloofsattitude willen verdiepen en met anderen  
willen delen. Dit seizoen worden de thema’s Hart, 
hoofd en handen, Dilemma’s, Hulp en Rijkdom en 
armoede uitgediept. Voor meer informatie zie:  
https://www.doopsgezind.nl/dnieuws.php?nr=41459   

Bloemen en collecten  
      Eigen     Extra  
      gem.       coll.      AED  

23-06 Fam. J. in ’t Veld      42,75  43,30 
30-06 Br. W. van Slooten      26,95  31,60  56,05 
07-07 Zr. E. Last                 47,35  56,65 
14-07 Zr. C. van Wijngaarden  37,80  56,44 
21-07 Fam. L. van Laere      68,70  51,10 
28-07 Fam. B. Siebeling      27,50  34,40 
04-08 Zr. E. Volman      39,55  31,20 



Bij het woord bron 
 denk ik aan leven 

gevend water, dat 
 steeds opnieuw  

beschikbaar is, ook 
  al ligt de oorsprong 
  van die bron buiten 
  mijn gezichtsveld. Ik 

denk ook aan een 
  oase waar bomen 

zich wortelen en gevoed worden door het daar 
aanwezige water. De boom zou symbool kunnen 
staan voor de mens. Voeten stevig op de aarde,  
lichaam fier rechtop met armen en handen die als 
takken en bladeren kunnen reiken naar de hemel: 
geworteld en onwankelbaar. 
Maar het leven is soms weerbarstig en de natuur-
krachten kunnen bomen ontwortelen. Kijk maar 
eens hoeveel schade de storm van begin augustus 
heeft aangericht. Het zijn dan vaak oude bomen 
die sneuvelen, omdat er b.v. door ouderdom 
zwakke plekken in de stam zijn ontstaan. Maar 
ook jonge bomen kunnen bezwijken onder de 
enorme windkracht. Staan ze misschien solitair 
zonder de bescherming van andere bomen om hen 
heen? Steken ze boven de andere boomkruinen uit 
en krijgen ze zo de volle laag? Wij kennen niet 
voor niets de uitdrukking: hoge bomen vangen 
veel wind. En ook voor de mens geldt dat een  
sociaal netwerk een bron van steun kan betekenen. 
Ik heb mooie hoge dennen gezien die, eenmaal 
omgewaaid door een flinke storm, hun wortelstel-
sel laten zien. Het valt dan op dat ze oppervlakkig 
geworteld hebben en dat de omvang van de kluit 
niet in verhouding staat met de lengte van de stam 
en de kroon met takken en dennennaalden. Als de 
wortels dieper de grond in waren gegroeid, zou de 
boom beter bestand zijn geweest tegen de wind-

Joke Bakker 

Wortelen in de bron 

kracht. Geldt dit ook voor ons? Moet een mens 
zich zo diep mogelijk wortelen om het leven aan te 
kunnen en zich staande te houden? Waar vinden je 
wortels voldoende houvast? (vanwaar komt mijn 
hulp?) 
Jezus vertelt in de gelijkenis van het zaad over 
wortelen. De zaaier strooit het zaad uit. Het komt 
terecht op de weg, tussen de rotsen en in de goede 
aarde. Het kunnen wortelen en daarmee de  
voeding krijgen die het zaad nodig heeft om te 
groeien, wordt gevonden in de goede aarde. 
Het zaad moet afwachten waar het terecht komt, 
maar de mens heeft de vrije wil gekregen die een 
persoonlijke keuze mogelijk maakt. Waar reiken 
jouw wortels naar? Waar denk jij hulp te vinden? 
Soms denk je die gevonden te hebben, maar dreigt 
een storm je toch te ontwortelen. Dan blijk je te 
oppervlakkig geworteld te hebben, je vindt er  
voeding maar uiteindelijk niet voldoende houvast.  
Door schade en schande worden we wijs. Gaan we 
opnieuw op zoek: van waar komt mijn hulp en 
wat is mijn bron van vertrouwen?  
In het boekje van Anselm Grün: Wortelen – (weer) 
houvast vinden in je leven, beschrijft hij de wortels 
die je tot je beschikking hebt of wortels die je kunt 
ontwikkelen. Anselm Grün is monnik in de  
benedictijnenabdij van Münsterschwarzach en 
schrijver van vele boeken over geloof en heden-
daagse spiritualiteit. In zijn inleiding schrijft hij: 
Geneeskrachtige kruiden hebben in de wintertijd 
rust nodig om met hun wortels de helende kracht 
uit de donkere aarde te trekken. De biologie ver-
telt ons dat wortels aan de ene kant de plant in de 
aarde verankeren en aan de andere kant water en 
daarin opgeloste voedingszouten uit de aarde  
opnemen om de plant te voeden. Maar wortels 
geven ook stoffen af aan de aarde en zijn daarom 
ook goed voor de grond. Daarnaast kunnen de 

In de redactievergadering voor het startnummer van OpWeg, kwamen wij gezamenlijk uit 
op het thema: Bron van vertrouwen. Ons uitgangspunt was het nieuwe jaarthema vanuit de 
ADS ’van waar komt mijn hulp’. Ik stel u voor om zelf ook eens stil te staan bij dit thema. 
En dan niet alleen op dit moment terwijl u dit artikel leest, maar met enige regelmaat. 
Meestal wordt onze aandacht naar buiten getrokken. Kleine struikelblokken, kleine en  
grotere problemen vragen onze aandacht. En daarbij alles wat via de media bij ons naar 
binnenkomt. Hoe gaan wij daarmee om? Voor je het weet kom je in een negatieve spiraal 
terecht. Dan is het goed om stil te staan bij die vragen ’van waar komt mijn hulp’ en ’wat is 
mijn bron van vertrouwen.
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wortels ook bedreigd worden door schadelijke 
stoffen, schimmels of knaagdieren. 
Zorgen en angsten zijn als knagende muizen. 
Wrok en pijnlijke ervaringen kunnen als een  
dodelijke schimmel je wortels aantasten. Je twijfelt 
of jouw wortels jou wel kunnen dragen. 
De eerste en diepste ervaringen ontstaan in de 
vroege kinderjaren. Waar heeft je wiegje gestaan; 
waren je ouders instaat om je liefdevol de  
begeleiden naar volwassenheid? Ze hebben jou je 
naam gegeven. Vaak heeft een naam een speciale 
betekenis. In hoeverre kan jij je leven vormgeven 
en vanuit je naam ‘leven’? Ben je blij met je naam? 
Grün geeft hiervan een voorbeeld. Een man  
vertelde mij dat hij zijn naam ‘Donatus’ nooit 
mooi had gevonden. Maar toen had hij zich ver-
diept in zijn naam en had hij beseft dat die naam 
prachtig is. Want hij heette immers: “Ik ben ge-
schonken.” Je bent aan jezelf en aan je ouders ge-
schonken. En je bent een geschenk voor anderen. 
Je kunt vanuit het perspectief van je naam naar je 
leven kijken, vanaf je geboorte tot waar je nu staat. 
Als je in je jeugd gekwetst bent of er is jou tekort 
gedaan, dan is het belangrijk die behoefte en pijn te 
(h)erkennen.  
Zo ben je in staat om dieper te gaan en in contact 
te komen met de bodem van je ziel. Op die plek 
ontdek je jouw kracht en talenten die jij hebt ge-
kregen en die je, ondanks of misschien wel juist 
dankzij je ouders, kunt ontwikkelen.  
Het doet er niet toe hoe je bent opgegroeid, of je 
slechte of veeleer goede omstandigheden hebt  
aangetroffen in je ouderlijk huis – jij kunt zelf een 
kunstwerk van je leven maken. (Csikszentmihalyi) 
Dat klinkt misschien (te) eenvoudig. Er kan zoveel 
gebeurd zijn (misbruik, lichamelijke of geestelijke 
mishandeling), dat de vader- of moederwortel  
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vergiftigd is. Als je daar niets mee doet en ze  
begraaft in het verleden of denkt ze te moeten 
doorsnijden, dan blijft het je schaden. Hoeveel 
mensen belanden niet op latere leeftijd bij een  
psycholoog om zich te bevrijden van diep  
weggestopt oud zeer?  
Grün beschrijft verschillende methoden. Eén  
daarvan wil ik noemen. 
Een methode om je wortels te reinigen verloopt als 
volgt: je daalt door het gevoel van tekort, misbruik 
of mishandeling – door het gemis, door de pijn, 
door de woede, door het gevoel van misschien zelfs 
walging en door je schuldgevoelens heen – af naar 
de bodem van je ziel. Op die plek, op de bodem 
van je ziel, heeft het misbruik geen toegang. Op 
die plek ben je gaaf en heel. Vanuit deze innerlijke 
wortels kun jij je oprichten. 
Je wortels groeien door die pijnlijke plek heen 
naar de dieper gelegen bron. 
Zo’n moeilijke weg vraagt om goede begeleiding. 
Maar als je gelooft in die plek die je uiteindelijk zal 
bereiken en vertrouwen hebt in je begeleider in dit 
proces, kom je er uiteindelijk krachtiger en steviger 
geworteld uit. Misschien ben je dan in de loop der 
tijd in staat om ook andere, positievere kanten van 
je ouders te ontdekken en te benoemen. Een mens 
is nooit alleen maar slecht. Het boek van Anselm 
Grün heeft mij aan het denken gezet. Het geeft  
bijzondere invalshoeken die allemaal maar één doel 
nastreven: jou (opnieuw) verbinden met de bron 
van je bestaan, bron van vertrouwen, verankerd in 
onvoorwaardelijke liefde.  
Het vinden van de bron van vertrouwen en je  
verlangen je daarin te kunnen wortelen vraagt om 
het verenigen van twee tegenpolen. Tegenpolen die 
wij als zodanig ervaren binnen onze wereld van de  
dualiteit. De bron van vertrouwen voedt jou als je 
je zelfsturing uit handen geeft. Je moet je drang 
naar houvast loslaten. Wil je de controle niet  
loslaten dan sta je bij de bron, maar niet erin. Dan 
kan je die voedende kracht niet ervaren.  
Maar heb jij zelf volledig vertrouwen in die bron, 
dan ervaar je daarin een houvast die boven de du-
aliteit uitstijgt en niet afhankelijk is van wat de 
stroom van het leven met voor- en tegenspoed je 
voorschotelt. Houvast vinden in het loslaten. 
Voor mij betekent in de voetsporen van Jezus 
gaan, dit grote vertrouwen leren. Misschien is dan 
eigenlijk de bron van vertrouwen vooral jouw  
vermogen je aan de bron over te geven  
Je wortelt in je wezen zingen we ergens in een lied. 
Je wezen maakt deel uit van de bron is daar  
onlosmakelijk mee verbonden. Dat (je) realiseren 
is voor mij wortelen in de Bron. 



vinden, dat het lezen bijna koortsachtig wordt. 
Dan moet het boek zo gauw mogelijk uit en daar 
laat ik alles voor liggen. Vooral historische en so-
ciale romans met levensechte personages spreken 
me aan. Al lezend kom je steeds meer aan de weet 
en het zijn van die rustmomenten voor de geest. 
Het laatst gelezen boek ging over het geslacht 
‘Wiarda’ van Theun de Vries (1907-2005) en han-
delt over het leven van de leden van een boerenfa-
milie, waar het menisten-milieu ook een rol speelt, 
in de periode 1860-1914 in Friesland en Holland. 
‘Met nieuwe tijd komt nieuw weten’, 1907.  

In die periode  van 
grote maatschappelijke 
tegenstellingen en 
nieuwe uitvindingen 
kwamen er industriële 
en sociale verande- 
ringen die niet zonder 
gevolgen bleven voor 
de boeren en voor de 
kansloze en hongerlij-
dende arbeiders die 
een mensonwaardig 
bestaan kenden en zich 

moesten plooien naar die toestanden. Een periode 
met een welvaart die niet voor iedereen gold en 
met de start van het begrip gerechtigheid voor de 
minstbedeelden het socialisme landelijk zijn  
intrede doet en arm en rijk niet ongemoeid liet. 
Theun zelf kwam uit Veenwouden in Friesland en 
was doopsgezind, communist en socialist. (Even 
Googlen en je leest meer over hem en zijn voorge-
schiedenis). In veel Friese dorpskringen had je (en 
nu nog) menisten. De Vries schrijft hierover dat 
menisten een gemeenschap vormden waarin vrede 
willen in woord en daad voorop stond. Daarbij 
was het een zingen en bidden van gemeenteleden 
tijdens de diensten. En thuis leefde men volgzaam 
en dienend samen, vertrouwend op God’s leiding.  
Een belangrijk figuur en politiek leider tijdens de 

Steeds weer bevinden we ons in situaties die iets 
van ons vragen of die ons uit het evenwicht  
kunnen brengen. Dat tekent de kwetsbaarheid van 
de mens en de onzekerheid en de spanning in de 
maatschappij. De mensen van nu hebben het  
gevoel dat ze overal op in moeten gaan of aan 
moeten deelnemen. Door de invloed van social 
media wordt een verwachtingspatroon gewekt 
waarbij het moeilijk is je er voor af te sluiten of 
om een uitvlucht te zoeken tegen het steeds te 
moeten meedoen. Stel je eens voor, we passen ons 
liever aan en doen mee, want dat is het veiligst, 
anders word je er op aangekeken en daar zit  
niemand op te wachten! Dit leven is toch betrek-
kelijk kort en een dag is zo om, dus is het zaak om 
ook een beetje te genieten en puur tijd voor jezelf 
te nemen. Hoe heerlijk kan het zijn om alles te  
vergeten en je gedachten op een ander spoor te 
zetten als meester van je eigen brein! Ik noem wat 
zelfhulpbronnen: leeslust, puzzelen, borduren en 
breien of haken. Doe-het-zelven, musiceren,  
schilderen en tuinieren, fietsen en wandelen, òf… 
aktief sporten. Voor elk is er wat wils en door die 
vorm van afleiding ontstaat er een zalige  
bevrijding van zorgen en sleur.  
Ach, hebben we tegenwoordig niet allemaal  
makkelijk praten? We leven bepaald in een luxe 
tijd die we grotendeels zelf mogen invullen en 
maken gebruik van technische apparaten die  
voornamelijk het werk doen. We moeten alleen 
een beetje bijsturen. Als we willen eten dan gaan 
we naar de supermarkt voor kant-en-klare inko-
pen. We pakken de auto voor een ritje. Niets is te 
gek. Hier kennen wij geen honger en dorst, hier 
behoren vlooien en kakkerlakken tot het verleden. 
Maar de weg naar de huidige maatschappijvorm 
waarin wij leven is historisch een lange geweest 
met veel strijd en tranen en dan is het goed om er 
even bij stil te staan. Zo goed als we het nu  
hebben. Als lezer zijn er van die boeken waarmee 
ik me persoonlijk zo mee kan verbinden en in kan 

Agnes van Menen-van Lienen 

Over levenszaken 
Er zijn van die tijden in wereld of privélevens dat je ziet en denkt: waar moet het heen en 
hoe zal het gaan? We weten en lezen tegenwoordig een heel end weg, waar we notitie 
van nemen en waar we over nadenken. In ieder geval velen. Informatie overspoelt ons in 
golven en we moeten uitkijken dat we er niet zelf onder bezwijken. Want kennis nemen 
en nadenken geeft gedachten en gedachten geven overtuigingen waar gevoelens aan  
gekoppeld zijn, die ons raken op de een of andere manier. Gevoelens van vrede en  
onvrede, die alle kanten op kunnen gaan. 

“Als niets meer spoort  
staan we op de drempel van iets nieuws”
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opkomst van het socialisme in Nederland  was de 
doopsgezinde Domela Nieuwenhuis, die in maart 
1888 in de Tweede kamer is gekomen en veel aan-
hangers verwierf onder de verschoppelingen in de 
polders en in het veen. Een andere belangrijk poli-
ticus en kamerlid was Abraham Kuyper van de  
antirevolutionairen (AR), die voor een strengere 
geloofsleer ging, om de kleine luyden bewust te 
maken van de noodzaak van sociale veranderin-
gen. Theun de Vries beschrijft deze mannen kleur-
rijk. Zo zie je de geschiedenis in het geslacht 
Wiarda aan je ogen voorbijgaan en krijg je een  
indruk van een tijdsbeeld, dat medebepalend is  
geweest voor onze huidige welvaart en voor ons 
welzijn. Ik wil tenslotte eindigen met een strofe uit 
een oud menistenlied uit 1868 (lied 315-1,  
Liedboek zingen en bidden in huis en kerk) dat 
waarschijnlijk in de 19de eeuw al in Friese  
menisten-gemeenschappen werd gezongen en 
waarvan ik weet dat het broeder en voorganger 
Anne de Jong’s lievelingslied is: 
 

“Heb dank, o God van alle leven 
Die zijt alleen Uzelf bekend, 
Dat Gij Uw Woord ons hebt gegeven 
Uw licht en liefde ons toegewend 
Nu rijst uit elke nacht Uw morgen 
Nu wijkt Uw troost niet meer van de aard, 
En wat voor wijzen bleef verborgen 
Werd kinderen geopenbaard” 
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Lieve familie, vrienden, kennissen en bekenden 
van Guda en Kees, 
Enorm geraakt en ontroerd zijn wij door alle  
persoonlijke verhalen die met ons zijn gedeeld in 
liefdevolle gesprekken, per telefoon, kaart, brief, 
mail en speech en de prachtige bloemen, die wij 
mochten ontvangen na hun overlijden. 
Het is misschien wat laat, maar graag willen wij 
daarom onze dank uitspreken voor al deze vormen 
van genegenheid. Wij weten dat Guda en Kees de 
banden met u altijd erg op prijs hebben gesteld en 
wij hopen dat u het verlies op uw eigen manier een 
plek kunt geven. 

Ineke Kattenberg-Van der Velden 
Bert van der Velden

Cornelis  
van der Velden 
Krommenie, 16 april 1929 -  
Leiden, 8 april 2017 
 

Guda Catharina 
van der Velden – 
Tanger 
Beemster, 8 november 1929 -  
Leiden, 14 januari 2019 

Regiobijeenkomsten in Dopersduin 
Ook in het seizoen 2019 - 2020 hopen wij u 
weer te ontmoeten op de regiobijeenkomsten 
in Dopersduin. De eerste bijeenkomst zal zijn 
op woensdag 11 september. Nadere informatie 
over het thema volgt nog. 
17.00 uur ontvangst met koffie en thee,  
18.30 uur inleiding op het thema van de avond,  
18.00 uur samen eten (vrijwillige bijdrage)  
19.00 - 20.00 uur over het thema in gesprek.  
Voor wie nog wil napraten is er na afloop koffie 
en thee.  
Ook de data voor de volgende regiobijeen-
komsten kunt u alvast in uw agenda zetten: 
6 november 2019, 5 februari 2020 en 3 juni 
2020.  
Voor zondag 19 april 2020 staat er een  
regionale themadag in de planning, die met 
een gezamenlijke dienst zal beginnen. Veel  
gemeenten hebben zich al gemeld voor deze 
dag. Het wordt dus een dag vol ontmoetingen 
met zusters en broeders uit andere gemeenten 
in Noord Holland Noord. Ook hierover krijgt 
u nog nader bericht, maar u kunt de datum  
alvast in uw agenda zetten. In onze kerk zal er 
die dag géén dienst zijn.  

Louise Pondman 

Vredesweek Alkmaar 2019 
20-9 19:30-21:30 uur, Lucaskerk 
Dialoogbijeenkomst, opmaat naar de Vredesweek 
21-9 19:30-21:30 uur, Apostolisch Genootschap 
Opening Vredesweek door Wethouder Paul  
Verbruggen. Voorstelling: ’George en Eran worden  
racisten’ 
22-9  Vredesdiensten rond het thema ’Vrede  
verbindt over grenzen’ in vele kerken 
24-9  20:00-21:30 uur, De Terp Oudorp 
Sacrale dans 
25/27-9  19:00/13:00 uur, Filmhuis Alkmaar 
Themafilm uit Nepal ’White Sun’ 
27-9  Jongerengesprek ’Vrede voor alle leeftijden’ 

Locatie en tijd volgen 
27-9  12:00 uur Gebed om Vrede, Laurentiuskerk 
27-9  19:30-21:00 uur Muziek: ’Vrede over  
                         Grenzen’, Wijkcentrum De Rekere 
28-9  16:00-17:30 uur Presentatie Vredesreis ’Earth          
Caravan’ met Vredeslied, Wijkcentrum De Rekere 

29-9  14:30-18:00 uur, Interreligieuze ontmoeting 
met Mosjé/Mozes/Musa en met elkaar. Voorstelling, 
gesprek en afsluiting Vredesweek, Lutherse Kerk 
Telefonische informatie: 06-55276104.



Je hoeft geen bioloog te zijn om te zien dat er iets 
mis is met groei en bloei. Lange perioden van grote 
droogte wisselen af met ongekend hevige regenval, 
het wordt warmer en het is bijna onmogelijk om de 
bloeiende gewassen te voeden. Water geven dient 
beperkt te worden, water is kostbaar! De bejaarde 
eiken in onze laan moeten het uiteraard van hemel-
water hebben, hun lot gaat de hele omgeving aan 
en iedereen leeft mee als er weer eens een zware  
zomerstorm over hun kruinen raast: ze zijn immers 
onze longen! Er is gebeurd wat decennia geleden 
was voorspeld: de natuur krijgt het zwaar te verdu-
ren als we haar blijven mishandelen. Het ‘Rapport 
van de Club van Rome’ legde het uit maar heeft 
kennelijk lange tijd in een la gelegen: gebrek aan 
bewijs?  
Ik heb de wenken voor een betere handhaving 
nooit uit mijn hoofd kunnen zetten, maar  
erover praten gold lang als taboe. “Heb wat meer 
vertrouwen in de veerkracht van de natuur”, zei 
een bioloog. “God zal Zijn Schepping echt niet  
verwoesten”, vonden anderen. Je wilde dolgraag  
geloven dat Hij het wel regelen zou, de Onzicht-
bare, op wie je leunen kunt en wie je alles kunt  
vragen. Helpt Hij? Ook wanneer problemen mede 
aan jou te wijten zijn? Ik heb van jongs af aan het 
gevoel dat ikzelf moet meedenken, en meedoen. 
Niet de boel de boel laten. Als ik bid, is het vragen 
of Hij wil helpen met helpen wie op mijn pad komt. 
Jarenlang deed ik wat naar Jezus zeggen de Enige 
van mij verwacht. ‘Zoek en je zult vinden...’: het 
bleef een spelletje. Tot ik echt reden had om uit 
pure nood ‘help’ te zuchten; er kwam geen ant-
woord, wel een dokter die zei: “ík maak u beter” 
en dat nog deed ook. Hij en al die lieve mensen om 
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Jeanne Kleijn-Seijffer 

 
          een engel aan mijn mouw  
“Hoor jij nog wel eens een merel?”, vraagt een vriendin. Ze zit in haar Amsterdamse tuin 
en mist daar de zangvogels. Haar telefoontje komt op het moment dat ik heb vastgesteld  
dat mijn altijd groene buxussen de zomer niet mochten overleven. “Opgegeten door  
rupsen”, zei de tuinman laconiek, “valt weinig aan te doen.” Ik koesterde nog hoop, maar 
nee, de uitgerekte slinger rondom het huis, saaie hoekjes opfleurend, vertoonde geen enkel 
teken van leven meer. Wèg beelden van groen, ze zijn dor en grijs, afgestorven. Dat de 
kleine plaagdieren dit voorjaar hun gang konden gaan, is te wijten aan gebrek aan  
natuurlijke vijanden. Ellen en ik delen onze bezorgdheid. “Dat akelige klimaat”, zegt zij. 
“Zelfs in hartje Mokum word je ermee geconfronteerd.” We turven wat onze pogingen 
zijn om Moeder Aarde te redden. Altijd te weinig. Hoe keren we het tij? Wie helpt?

mijn bed hebben mij niet alleen fysiek maar ook  
innerlijk verbeterd, bezield, zou je kunnen zeggen. 
Ik zag mijn naaste omgeving meer en meer in  een 
ander licht, ervoer medeleven. De eigen familie, de 
broers en zussen van onze gemeente, het voelde  
allemaal meer dan goed. “En nu maar genieten”, 
zei de cardioloog, toen ik na vijf weken werd ont-
slagen. “Leuke boeken lezen”, adviseerde mijn zus. 
Maar ik wou eigenlijk meer. Gewoon weer de  
wereld in. Had ik in het Medisch Centrum een  
verjongingskuur ondergaan? De spiegel laat zien 
dat ik  ‘on borrowed time’ leef, in geleende tijd. 
Misschien ben ik het mysterie op het spoor waar-
naar ik jaren lang op zoek was. Een flink deel van 
mijn angst is verdwenen, want ik weet: de helper 
bestaat. Maar wat is mijn tegenprestatie? Verwacht 
de wereld nog iets van oude mensen zoals ik? 
“Kalmpjes aan”, zeggen mijn geliefden. Met alle 
respect: er  trekt wel een engel aan mijn mouw. 
“Doe iets al is het maar nadenken over wat zich in 
jouw omgeving afspeelt; blijf scherp.” Dut ik in, 
dan weet hij mij te vinden. 
Dat is wat ik voel als ik weer eens in de knoop zit 
vanwege  klimatologische en andere problemen. 
Wanneer ik denk aan mijn kinderen en hun naza-
ten. Had ik meer zwartkijker moeten zijn, mijn 
stem krachtiger moeten verheffen, wat minder 
Gods water over Zijn akker laten lopen? “Houd 
het klein”, zegt de engel voor de zoveelste keer, 
“onthoud nou maar dat elke dag een bijzondere 
dag is. Blijf meedenken en alsjeblieft lach! Want het 
Koninkrijk is het waard om er met vrolijkheid en 
vertrouwen aan te werken. Ook vanuit die luie 
stoel.” Het pept mij op; dit najaar plant ik nieuwe 
boompjes. En ik reken op de merels...    
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Activiteiten in september 2019 
26-08 14.15 uur  Start koorrepetitie    Mennozaal 
27-08 09.30 uur  Bureau overleg  Kerkenr.kamer 
01-09 11.30 uur  Jubileumcie. koor     Mennozaal 
02-09 14.15 uur  Koorrepetitie        Mennozaal 
04-09 09.30 uur  Kerkenraad  Kerkenr.kamer 
04-09 14.00 uur  Ontmoetingskr.  Kerkenr.kamer 
07-09 10.00 uur  Extra koorrep.        Mennozaal 
08-09 10.00 uur  Introd. Jaarthema     Mennozaal 
09-09 14.15 uur  Koorrepetitie        Mennozaal 
10-09 14.00 uur  Kring Bergen/Schoorl 
11-09 17.00 uur  Regio Bijeenkomst   Dopersduin 
11-09 10.00 uur  Waardse leeskring 
14-09 10.00 uur  Open Monumentendag 
16-09 14.15 uur  Koorrepetitie        Mennozaal 
17-09 10.00 uur  Kring Heiloo 
18-09 20.00 uur  Mennonights 
19-09 19.00 uur  Inspiratie Café        Mennozaal 
20-09 09.00 uur  Voorbereiding Korenmiddag 
21-09 12.00 uur  Korenmiddag 100 jr koor

   Kerkzaal/Mennozaal 
22-09 14.00 uur  Jubileumdienst Kerkkoor

   Kerkzaal/Mennozaal 
23-09 14.15 uur  Koorrepetitie        Mennozaal 
24-09 14.00 uur  Keukentafel gesprek met 
                       Gemeente Alkmaar  Kerkenr.kamer 
30-09 14.15 uur  Koorrepetitie        Mennozaal 
01-10 10.00 uur  Liturgie cie.        Mennozaal 
02-10 09.30 uur  Kerkenraad  Kerkenr.kamer 
02-10 14.00 uur  Ontmoetingskr.  Kerkenr.kamer   
Bijeenkomsten kringen, zie 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 Op Weg: 23 september 2019. 

Waar ik het eerst aan dacht toen ik deze titel zag 
was een moment in mijn psychologie opleiding. 
De opdracht was: we moesten in een klein kringe-
tje om iemand heen staan en diegene moest 
zijn ogen sluiten. Er werd tot 10 geteld en dan 
moest diegene zich achterover laten vallen. 
Je moest dus het vertrouwen hebben dat je door 
de mensen in de kring opgevangen werd. 
Sommige studenten deden dat zonder veel moeite, 
anderen durfden dat niet en blokkeerden. 
Om het vertrouwen te hebben dat je opgevangen 
werd en je daaraan over te geven had heel 
wat voeten in de aarde.  
Want hoe kun je iemand vertrouwen? 
In mijn praktijk kom ik schrijnende dingen tegen 
waardoor de bron van vertrouwen, die men 
aanvankelijk had, volkomen is verdwenen. 
Dan denk ik aan een weduwe met twee kinderen, 
die een aardige man ontmoette. Ze vertrouwde 
hem volkomen en haar kinderen hadden een fijne 
vaderfiguur, totdat bleek dat hij een van haar kin-
deren misbruikt had. Haar wereld en dat van haar 
kinderen stortte in en al het vertrouwen was weg. 
Hoe kon ze ooit nog een aardige man vertrouwen? 
En  dan de werknemer, die alle begrip op moest 
brengen van zijn werkgever, omdat er bezuinigd 
moest worden in het bedrijf waar hij werkte, tot-
dat later bleek dat de werkgever al jaren geld voor 
zichzelf achterhield. Hoe kon hij een werkgever 
nog ooit vertrouwen? 
En het kind van gescheiden ouders, dat al  jaren 
op zijn vader wacht, want hij had toch gezegd dat 
hij langs zou komen op zijn verjaardag. Ieder jaar 
weer wachten en hopen, zelfs met een ansichtkaart 
was hij blij geweest. Hoe kon hij nog een volwas-
sene vertrouwen, die hem hoop gaf, en beloftes 
deed, maar ze nooit nakwam? 
En het kind met een doodzieke moeder, die tot het 
einde zei dat ze beter zou worden. Maar ze ging 
dood. De vader en moeder wilden het kind sparen 
door niet te vertellen dat ze niet meer beter zou 
worden. Nu vertrouwt hij niemand meer. 
En zo kan ik nog wel veel praktijkvoorbeelden 
noemen, waar de bron van vertrouwen onder 
mensen is weggeslagen. En het is een lange weg 
om weer een beetje vertrouwen te krijgen. Som-
mige mensen zijn zo beschadigd dat dat hun leven 
lang niet meer lukt. Vertrouwen is een kwetsbaar 
fenomeen, dat snel gebroken is en vaak moeilijk te 
herstellen is. De uitdrukking ‘vertrouwen komt 

te voet en gaat te paard’ is bij velen bekend. In 
principe zijn we wel bereid om een ander te ver-
trouwen, en dat betekent ook dat we bereid willen 
zijn ons kwetsbaar op te stellen. 
Hoe is dat in onze gemeente? Vertrouwen wij el-
kaar? Weten wij van elkaar dat we op elkaar kun-
nen terugvallen als we hulp en steun nodig hebben? 
Vertrouwen we op God, dat Hij er is als we het 
moeilijk hebben? Vangt Hij ons op als we achter-
over vallen? Is Hij onze bron van vertrouwen? 
Een bron als eerste beginsel, een mooie gedachte 
om over na te denken. 

Irene van de Pavert 

Een bron van vertrouwen



Op vrijdag 26 juli tot en met zondag 28 juli, lagen er 
vele oude werkboten in de binnenstad van Alkmaar. 
De organisatoren hadden gevraagd of een aantal 
monumenten langs de route zich open wilde stellen 
voor bezichtiging.  Zo ook onze Doopsgezinde kerk.  

 Met behulp van  
stoelen tafels, parasols 
en een aangepast 
spandoek hebben we 
geprobeerd de aan-
dacht van het  
langslopend publiek te 
trekken. Zowel aan de 
Koningsweg als aan 
de Kanaalkade.  
Het weer zorgde voor 
hoge temperaturen. 
Maar dat had geen  

invloed op de bijzondere ontmoetingen en gesprek-
ken met bezoekers. 
Vrijdag bezochten 47 bezoekers onze kerk, zaterdag 
waren dat er 80! We kunnen terugzien op twee ge-
slaagde dagen.  
Met een tiental vrijwilligers, waaronder onze  
predikante en haar echtgenoot hebben we het geheel 
goed kunnen verzorgen.   
Voor de Zondagochtenddienst stond ook de deur 
aan de Kanaalkade open, maar daar is geen gebruik 
van gemaakt.  
Onze predikante had de kerkdienst aangepast met 
attributen, spreekwoorden en lied keuze.  
Ik mocht de kanselbloemen mee naar huis nemen als 
symbool voor de vrijwilligers en daarvoor mijn  
hartelijke dank.    Jopie Siebeling 
  13

Victorie Sail Jubileum Doopsgezind Kerkkoor 
Op 25 mei 1919 is het besluit genomen om in 
Alkmaar een Doopsgezind Zangkoor in het leven 
te roepen. Dit jaar vieren we het eeuwfeest.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De leden van het koor hebben op 25 mei 2019 
aandacht aan dit jubileum geschonken met een 
busrit door Noord Holland. Nadat de bus ons 
heeft opgehaald op de parkeerplaats bij ‘de 
Meent’ is een bezoek gebracht aan een paprika-
kwekerij op Agriport te Middenmeer. Een interes-
sante excursie bij dit enorme bedrijf. De lunch is 
genoten op een partyboot tijdens een vaartocht 
over ondermeer het kanaal Omval-Kolhorn. De 
dag is afgesloten met een bezoek aan ‘de Bijenstal’ 
in Opperdoes. Het jubileumjaar zal worden  
besloten met een korenmiddag met medewerking 
van vijf koren op zaterdagmiddag 21 september 
en een feestelijke viering binnen onze gemeente op 
zondagmiddag 22 september. 

Jan Bart, voorzitter Doopsgezind Zangkoor 

Steunpunt Verlies en Rouw   
Elke derde dinsdag van de maand is het Steunpunt 
Verlies en Rouw van oecumenisch aandachtscen-
trum de Zwaan in Alkmaar geopend voor eenieder 
die een dierbare heeft verloren. In de maand  
september is dat 17 september. Van 14.00 uur tot 
14.45 is er inloop met koffie en thee. Om 14.45  
uur start het thema ‘gedichten over rouw’. Wij 
willen aandacht besteden aan gedichten over ver-
lies en rouw. Net als met ‘boeken over rouw’ (het 
thema van afgelopen keer) kun je ook veel troost 
krijgen van gedichten. Gedichten raken een andere 
laag in jezelf. Zij brengen gevoelens onder woor-
den waar je soms geen woorden voor hebt. Je kunt 
zelf een gedicht of bundel meenemen waar je 
troost uit hebt geput en eventueel een passage 
(laten) lezen. Uiteraard kun je ook luisteren.  
Bijdrage €5,00. Welkom in ’t Swaenennest.  
Oudegracht 185, 1811CD Alkmaar 
Info: Marja Ligterink: 06-30 08 86 10  
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Nieuw seizoen De Zwaan Alkmaar 
Op zondagmiddag  29 september om 15 uur start 
het seizoen van oecumenisch centrum De Zwaan en 
de Laatdiensten  met de bijeenkomst ‘Ontmoeting 
met Mosjé/Mozes/Musa en met elkaar’. Eerst kijken 
we naar een voorstelling waarin een joodse, een 
christelijke en een islamitische vrouw met elkaar in 
gesprek gaan over hoe Mozes hen inspireert. 
Mozes, Mosjé of Musa speelt een belangrijke, zij 
het iets verschillende, rol in de Bijbel, de Tenach en 
de Koran. De speelsters zijn ‘in het echt’ ook al 
jaren met elkaar in gesprek over hun eigen ontwik-
keling. Na de voorstelling worden we uitgenodigd 
om in drietallen met elkaar te spreken over een  
inspirerend moment op onze eigen weg en uit te 
wisselen hoe we deze ontmoeting ervaren. Deze 
middag wordt afgesloten met een hapje en een 
drankje. In de Lutherse kerk, Oudegracht 187,  
Alkmaar.  
Op vrijdagavond 20 september om half acht is er 
een dialoogbijeenkomst rond het thema ‘Over  
grenzen’. Na korte inleidingen door een jood, een 
christen, een moslim, een boeddhist, een antropo-
soof en een humanist, spreken we in kleine groepen 
over hoe we dit onderwerp zelf beleven en zien. 
Daarmee overschrijden we al de grenzen die ons in 
het dagelijkse leven vaak scheiden. In de Lukaskerk, 
Oude Kanaaldijk 9/11 in Alkmaar. Iedereen is van 
harte welkom. Op donderdagavond 26 september 
start in De Terp in Oudorp weer de maandelijkse 
zenmeditatie voor mensen die hierin geoefend zijn. 
Overige activiteiten dit najaar zijn de schrijfmedita-
tiemiddag ‘Veel te laat heb ik jou lief gekregen’ op 
26 oktober en de basistraining verbindende  
communicatie op 16 en 23 november. 
Voor meer informatie en opgave kunt u terecht op 
www.dezwaan-alkmaar.nl/programma of tel.  
06 55 27 61 04. 

Berichten uit de kerkenraad 
• De laatste tijd is er veel te doen geweest in  
Alkmaar o.a. Victorie Sail, het EK wielrennen en 
de jaarlijkse kermis. Hebben we onze zondag-
dienst op 11 augustus vanwege het wielrennen 
moeten afblazen in verband met de onbereikbaar-
heid van onze vermaning, zo hebben we onze  
gebouwen wijd open kunnen zetten voor de bezoe-
kers van Victorie Sail. We kunnen terugkijken op 
een geslaagde opzet met leuke ontmoetingen en 
hartelijk dank aan iedereen die hun tijd én  
creativiteit hebben ingezet om het te doen slagen!  
• Naast de bijeenkomsten in Dopersduin (op 11  
september, 6 november, 5 februari en 3 juni) is van 
verschillende kanten ook het verzoek gekomen een 
keer een themadag voor de regio te organiseren. 
Noteert u alvast de datum 19 april. Bedoeling is 
dat de gemeenten in Noord-Holland Noord  
gezamenlijk de themadag met een dienst in  
Dopersduin beginnen. De datum van onze  
Gemeentevergadering is verschoven naar 3 mei!   
• Op onze Gemeentevergadering van 10 november  
komt ook weer het knipselwerk van ds. Jan de 
Bleyker aan de orde. (In het Pinksternummer van 
Op Weg staat een uitgebreid artikel over deze  
Alkmaarse predikant en zijn knipselwerk.) Het is 
de bedoeling dat we een besluit nemen: wel of niet 
kopen en… als we het kopen welke bestemming 
willen we het dan geven! Denkt u er alvast maar 
over na. Het aankoopbedrag van € 1.800,-  zal 
niet worden betaald uit de gemeentekas. Via 
fondswerving moet het geld binnenkomen.  
• Br. Kees Knijnenberg heeft onze huurders van de 
woningen aan de Koningsweg bereid gevonden 
mee te denken met het ’Koningsweg burenplan’.  
Opzet: ons kerkgebouw en gemeente in de buurt 
meer bekendheid geven. (Er is geen buurtvereni-
ging en een paar jaar geleden is het buurthuis aan 
de Koningsweg gesloten) Tussen nu en Kerst zullen 
veel appartementen aan de Koningsweg bewoond  
raken. Ook wil hij met Simone Ahwina een pro-
gramma  ontwikkelen voor de kerstavond. Zij is, 
samen met haar man, actief met ’klank/zangcon-
certen’. Op 23 augustus is in de Mennozaal met de 
buren een bijeenkomst geweest over mogelijke  
initiatieven. Onze voorzitter zr. Joke Bakker is hier 
ook bij aanwezig geweest.  
• De seniorenmiddag, zoals die werd gehouden in 
september, is dringend aan vernieuwing toe.  
Gedacht wordt in de richting van een dagje uit met 
de gemeente naar Friesland of een uitwisseling met 
een andere gemeente. Zr. Hilda Wouwenaar en zr. 
Antoinette Hazevoet denken na over de invulling.    

• Ons is gevraagd om voor drie jaar de pinkster-
groet te verzorgen. We hebben ‘ja’ gezegd. Wie  
willen dit op zich nemen? Gelukkig is er een  
draaiboek. Mocht u leuke suggesties hebben voor 
een cadeautje. dat in een enveloppe gestopt kan  
worden, dan houden we ons aanbevolen.  
• De stukken voor onze Gemeentevergadering op 
10 november kunt u in de derde week van oktober 
verwachten. U komt toch ook? Wij rekenen op u! 
• En... wie zondag, 18 augustus, aanwezig was in 
de kerkdienst heeft gezien dat ook wij nu het 
nieuwe liedboek hebben aangeschaft met dank aan 
br. Knop die onze gemeente tot zijn erfgenaam heeft 
benoemd.         Anneke Struijf, notulist kerkenraad 
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Seminarie Sessies 2019-2020 
Over tolerantie toen en nu 
Een drietal bijeenkomsten georganiseerd vanuit het 
Doopsgezind Seminarium. Om elkaar te ontmoeten 
en te bevragen, te leren en te delen, uit te dagen en 
tot de kern te komen. Waar staan we dan zelf?  
Het onderwerp tolerantie wordt belicht vanuit 
drie verschillende invalshoeken: historisch, filoso-
fisch en systematisch (vanuit de vredestheologie). 
De docenten zijn allemaal verbonden aan het 
Doopsgezind Seminarium. Zij zijn graag met u  
onderweg om de blik te scherpen en kennis te ver-
meerderen. Natuurlijk zal er in de sessie ook 
ruime aandacht zijn voor ontmoeting, onderlinge 
gedachtevorming en gesprek.  
29 en 30 november 2019 
Alles in één: bestaansethiek en tolerantie bij  
Spinoza (Prof.dr. Chris Doude van Troostwijk)  
17 en 18 januari 2020 
Doopsgezinden en Tolerantie – historische kaders 
(Prof. dr. Mirjam van Veen)  
(In)tolerantie in beeld gebracht: De Doopsgezin-
den en religieuze twisten in vroegmoderne  
spotprenten (dr. Nina Schroeder)  
21 en 22 februari 2020   
Tolerantie en vrede (Prof.dr. Fernando Enns en dr. 
Christiane Karrer)  
Opzet van de Seminarie Sessies 
De opzet is steeds als volgt: op vrijdagavond ont-
vangst om 17.30 uur met aansluitend om 18.00 
uur diner, daarna sessie I. Na het ontbijt op de  
zaterdagochtend sessie II, na de lunch gevolgd 
door sessie III. Het programma wordt om 16.00 
uur afgesloten.  
Kosten 
De kosten van de Seminarie Sessie bedragen  
€ 150,00 per persoon per bijeenkomst. Dat is het 
tarief voor de cursuskosten, een overnachting op 
een éénpersoonskamer, ontbijt, lunch, diner en 
koffie-/thee en verblijfsbijdrage.  
Aanmelden 
Aanmelden kan via: vera.kok@ads.nl. U vraagt het 
inschrijfformulier aan, vult dit in en stuurt het 
terug. Voor meer informatie kunt u telefonisch 
contact opnemen met Vera Kok: 020 - 6230914 of 
zie de website: www.doopsgezind.nl  
Locatie 
De Seminarie Sessies vinden plaats in Mennorode: 
een hotel en congrescentrum dat zijn oorsprong 
vindt in de Doopsgezinde Broederschap. Kijk op 
www.mennorode.nl. Adres: Apeldoornseweg 185, 
8075 RJ Elspeet 0577 498 111  

Project Geestdrift op 27 september in 
De Rijp en op 1 november in Alkmaar

Project Geestdrift is een initiatief (en ‘ontdekkingstocht’) om het dopers cultureel erfgoed van dertien kleine, ‘lieve vermaningen’ 
in Noord-Holland Noord ‘levend’ te houden door er meer bekendheid aan te geven. Om de gebouwen en hun verhaal te 
behouden, betrokkenheid te vergroten en tegelijkertijd de verbinding te maken met het nu, is een inspirerend programma 
ontwikkeld: ’Geestdrift’. De uitvoering ervan is in handen van de in onze regio bekende en succesvolle professionele Stichting 
Karavaan Exceptionel met eigentijdse, speelse muziektheater voorstellingen. De voorstellingen dragen waarden uit, herkenbaar
als dopers gedachtegoed.

Entree: € 7,50
Vrijdag 27 september 2019

Aanvang: 20:00 uur
Doopsgezinde kerk,

Jan Boonplein 18,
De Rijp

Kaarten: 
www.projectgeestdrift.nl

Van componist tot volksvijand 

Twee mannen en een vleugel 

De door de wol geverfde theatermaker Dic van Duin 
en de jonge acteur en muzikant Jacob de Groot 
in een voorstelling over de componist Shostakovitsj.
Ergens in een appartementengebouw in Leningrad staat een 
man te wachten bij een lift tot ze hem komen ophalen. Maar 
ze komen niet. Het is zijn tijd nog niet. 1936: De zuiveringen 
van Stalin woeden in alle hevigheid. Mensen worden uit hun 
huizen gehaald en vermoord of naar de Goelag afgevoerd.

Binnen enkele weken is de alom bewonderde en gevierde 
componist Dimitri Shostakovitsj tot volksvijand verklaard. 
Zijn opera Lady Macbeth van Mtensk beviel Stalin allerminst. 
Dat wordt het begin van een bestaan in een Systeem waar 
angst het leven bepaalt. Waarin je tenslotte je principes en 
werk verloochent en je vrienden zich van je afkeren. Je kunt 
je niet blijven verschuilen achter ironie.

Shostakovitsj is een voorstelling over de keuze tussen leven 
en sterven, over persoonlijke en artistieke integriteit. 
Over hoe lastig het is om laf te zijn.

Credits:
Dic van Duin: script en spel, 

Jacob de Groot: spel en piano, 
Matin van Veldhuizen: adviezen

Project Geestdrift is een initiatief (en ‘ontdekkingstocht’) om het dopers cultureel erfgoed van dertien kleine, ‘lieve vermaningen’ 
in Noord-Holland Noord ‘levend’ te houden door er meer bekendheid aan te geven. Om de gebouwen en hun verhaal te 
behouden, betrokkenheid te vergroten en tegelijkertijd de verbinding te maken met het nu, is een inspirerend programma 
ontwikkeld: ’Geestdrift’. De uitvoering ervan is in handen van de in onze regio bekende en succesvolle professionele Stichting 
Karavaan Exceptionel met eigentijdse, speelse muziektheater voorstellingen. De voorstellingen dragen waarden uit, herkenbaar
als dopers gedachtegoed.

Entree: € 7,50
Vrijdag 1 november 2019

Aanvang: 20:00 uur
Doopsgezinde kerk,

Koningsweg 12,
Alkmaar
Kaarten: 

www.projectgeestdrift.nl

Van Parijs naar Lissabon en van Las Vegas terug naar 
Amsterdam. 
Het Volksoperahuis neemt het publiek in ‘The long and 
winding road’ mee op een muzikale roadtrip.
Een held en zijn prinses reizen de hele wereld over, 
op de vlucht voor het noodlot dat haar achtervolgt. 
In zes wereldsteden vieren ze samen hun liefde en hun 
leven tot het moment dat het afscheid niet meer te
vermijden valt. Dan is het tijd om naar huis te gaan.
Jef Hofmeister (samen met Kees Scholten Het 
Volksoperahuis) brengt een ode aan zijn overleden vrouw. 
Maar vooral kijkt hij met verwondering naar het mysterie 
van de dood, naar de liefde en naar het leven. In deze 
muzikale roadmovie wordt hij bijgestaan door zangeres 
en actrice Manoushka Zeegelaar Breeveld.
Acht jaar lang reisde Jef Hofmeister met zijn vrouw de 
wereld over. In elke stad die zij bezochten, schreef hij 
een lied. Deze nummers komen nu ‘thuis’ en vormen de 
rode draad van ‘The long and winding road’. Manoushka 
Zeegelaar Breeveld treedt hierbij op als zangeres, 
vertelster, wedding chapel medewerkster, én als de 
vrouw om wie het allemaal draait: de geliefde prinses.

Credits:
Volksoperahuis i.s.m. Marion Bloem,

Jef Hofmeister: tekst,
Jef Hofmeister 

en Manoushka Zeegelaar Breeveld: 
spel en muziek,

Robert van der Hoop: toetsen,
Kees Scholten: eindregie.



 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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zo   1 september Lucas 14:1-11          Uitnodigen 

ma 2 september Lucas 14:12-24          Sorry-cultuur 

di 3 september 1 Samuel 14:36-46    Gratie 

wo 4 september 1 Samuel 14:47-52    Strijdbare koning 

do 5 september 1 Samuel 15:1-9        Gehoorzaamheid gevraagd 

vrij   6 september 1 Samuel 15:10-23    Spijt 

za    7 september 1 Samuel 15:24-35    Berouw 
 
zo    8 september 1 Samuel 16:1-13      Een nieuwe gezalfde 
ma   9 september 1 Samuel 16:14-23    Rustgevende muziek 
di  10 september 1 Samuel 17:1-11      Wie durft? 
wo 11 september 1 Samuel 17:12-30    Lastige vragen 
do  12 september 1 Samuel 17:31-40    Davids wapenrusting 

vrij 13 september 1 Samuel 17:41-54    Reuzenkracht 
za  14 september 1 Samuel 17:55-18:5 Vriendendienst 
 
zo  15 september 1 Samuel 18:6-16      Irritant populair 

ma 16 september 1 Samuel 18:17-30    Vorstelijke beloning 

di  17 september Lucas 14:25-35          Kun jij Jezus volgen? 

wo 18 september Lucas 15:1-10          Hoera, gevonden! 

do  19 september Lucas 15:11-32          De wachtende vader 

vrij 20 september Lucas 16:1-9          Creatief boekhouden? 
za  21 september Lucas 16:10-18          Tot in de puntjes 
 

zo  22 september 1 Samuel 19:1-17      Vlucht en uitvlucht 

ma 23 september 1 Samuel 19:18-24    Nieuw spreekwoord 

di  24 september 1 Samuel 20:1-11a    Afspraak 
wo 25 september 1 Samuel 20:11b-23  Aanwijzing met een pijl 

do  26 september 1 Samuel 20:24-21:1 Roerend afscheid 

vrij 27 september Lucas 16:19-31          Waardoor laat jij je  
             overtuigen? 

za  28 september Lucas 17:1-10          Geloof je of geloof je  
             het wel? 

 
zo 29 september  1 Samuel 21:2-10       Gewijde sfeer? 

ma30 september  1 Samuel 21:11-22:5  Gek genoeg 

Voor een moment van stilte in septemberKan het? 
 

Het is onmogelijk, zei Trots 
Het is riskant, zei Ervaring 
Het heeft geen zin, zei Rede 

Het is onbeschrijfelijk, zei Pen 
Het is ondoorzichtig, zei Oog 

Het is onuitspreekbaar, zei Mond 
Er is hardhorendheid, zei Oor 

Het is te laat, zei Tijd 
Het zal je maar gebeuren, zei Ziek 

Het is nogal zwaar, zei Zorg 
 

Geef het een kans, fluisterde Vertrouwen 
Samen redden we het, zeker weten. 

 
 Michiel de Jong 
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