
De diensten in Oktober 2019 in de Doopsgezinde Kerk 
aan de Koningsweg 12 te Alkmaar . 

 Collectedoelen: 
 
 

06 oktober 2019, 10.00 uur 

Br. J.W. Pondman 
Aandachtcentrum De Zwaan te Alkmaar. 

 
13 oktober 2019, 10.00 uur 

Ds.Y. Bos, L. Pondman en P. Korbee 
Oogstdienst DoReLu 

Aandachtcentrum De Zwaan te Alkmaar. 

 
20 oktober 2019, 10.00 uur 

Ds. R. Erkelens 
Artsen zonder grenzen. 

 

27 oktober 2019, 10.00 uur 
Zr. R. Phaff 

Artsen zonder grenzen. 
 

03 november 2019, 10.00 uur 
Ds. R. Hoogewoud 

Gemeenschap Oude Zijds 100 

 

 

 

  

Oktober 2019, 

50e jaargang, nr. 8 
 

Inhoud  
Diensten;  Jubellied 

 pagina 1 

De Gemeente in de wereld; Leesroos-

ter 

 pagina 2 

Berichten uit de kerkenraad; Agenda; 

Bloemen en Collecten; DoReLu 

Oogstdienst 

 pagina 3 
Gedenkmiddag; Dank; Bach Cantate; 

Seniorenmiddag 

 pagina 4 
 
In Memoriam Luuk van Laere; Kaart-

verkoop; Oecumenische Ontmoe-

tingsdag; Regiobijeenkomsten Do-

persduin; ARK; Kerken in Alkmaar; 

Korenmiddag 

Inlegvel 
 

 

Jubellied  

Tijdens het 100 jarig Jubileum werd met groot enthousiasme het 

Jubellied gezongen. Jan in ’t Veld schreef daarvoor de tekst op 

de melodie Anthem from Chess. Dirigent en begeleider Justina 

Oosters arrangeerde de koorpartijen. Gekscherend werd het 

Jubileumlied het ’Jubellied’ genoemd. Misschien omdat de toe-

hoorders vooral de kracht van de blijdschap waarmee er ge-

zongen werd opviel. Het begon ooit met de wens een koor op te 

richten en dat was zo voor elkaar. Maar nu na al die jaren be-

seffen we terdege dat daar tijd, energie en volharding voor 

nodig zijn geweest. Met dankbaarheid kijken we terug naar de 

beelden uit het verleden, die voorzitter Jan Bart in een Power-

Point presentatie heeft gezet. 

Zonder de zangers, bestuursleden en dirigenten van toen zou-

den wij dit eeuwfeest nu niet hebben kunnen vieren.  

De Jubileumcommissie had op zaterdag een Korenmiddag ge-

organiseerd. Verschillende kerkkoren waren daarbij aanwezig 

en men heeft in de kerkzaal met en voor elkaar gezongen. Er is 

van genoten en het is zeker voor herhaling vatbaar! Zondag-

middag werd er in een feestelijke viering stil gestaan bij het 

Jubileum. Ook aan de start van de Vredesweek werd aandacht 

besteed in de dienst, die ds. Louise Pondman met zorg had 

voorbereid. Zingen geeft vreugde, rust en vrede in het hart. De 

basis voor Vrede.  

De gemeente bood koor en aanwezigen een receptie aan om 

samen herinneringen en ervaringen uit te wisselen onder het 

genot van een drankje en smaakvolle hapjes. 

Het koor is vitaal, met dank aan Justine en het bestuur en hoopt 

dat nog jaren te blijven! Kun je zingen zing dan mee! Er wordt 

op maandagmiddag gerepeteerd van 14.15 – 15.45 uur 

 
Joke Bakker 

 



 

  

De gemeente in de wereld 

Was er een glimlach van herkenning toen u bovenstaande 

tekst las? Dan bent u vast een liefhebber van Asterix en Obe-

lix. Of dacht u met enige verbazing: “waar slaat dit nu op?” 

Soms gebeurt het dat twee totaal verschillende en los van 

elkaar staande zaken ineens bij elkaar lijken te passen. Zon-

dag 8 september vierden wij onze startzondag. Tijdens de 

herbergdienst van die zondag gingen wij samen in gesprek 

over de vragen: 1. Wie  zien wij als gemeente als onze naas-

te en wat hebben wij hem of haar te bieden? en 2. Hoe laten 
wij als gemeente onze kritische verantwoordelijkheid voor de 
samenleving zien? Later die dag zetten wij thuis de televisie 

aan en vielen toen midden in de film: “Astrix en Obelix: de 
Romeinse lusthof”. Caesar had zijn zoveelste plan bedacht 

om eindelijk dat moedige Gallische dorpje in zijn macht te 

krijgen. Naast het dorp liet hij een Romeinse lusthof bouwen 

met luxe appartementen in enorme flatgebouwen. De Galli-

ers deden goede zaken met hun nieuwe Romeinse buren. 

Uiteindelijk mochten de Galliërs gratis in de flats wonen en 

bedwelmd door de schone schijn genoten ze van alle luxe. 

Caesar dacht ze eindelijk in zijn macht te hebben, maar hij 

juichte weer eens te vroeg. Op het kritieke ogenblik, slechts 

enkele minuten voor het dorp met de grond gelijk zou wor-

den gemaakt, wist de druïde voldoende toverdrank te maken 

en werd het geweten van de dorpsbewoners wakker. De 

Romeinen werden op de bekende Asterix en Obelix manier 

verslagen, met ogenschijnlijk veel geweld, maar met niet 

meer dan wat blauwe plekken voor de Romeinse soldaten.  

Zelfs Obelix mocht deze keer een klein slokje toverdrank, 

zodat hij met een paar ferme klappen de flats met de grond 

gelijk kon maken.  

Wat heeft dat nu met onze gemeente te maken zult u zeg-

gen? Wij zijn toch voor geweldloze oplossingen en die ma-

nier van Asterix en Obelix……. Ja, ja …. u heeft gelijk …, maar 

het gaat mij nu even niet om de methode, maar om de filoso-

fie er achter.  Die kleine nederzetting die dapper standhoud, 

staat pal voor de eigen normen en waarden. In de film vin-

gen ze bijvoorbeeld gastvrij een Romeins(!) gezin op dat 

steeds aan het kortste eind trok in die lusthof. Dat dorp houdt 

de Romeinen een spiegel voor en is keer op keer de horzel in 

de pels. Toen dacht ik terug aan de gesprekken van die och-

tend. We waren nog lang niet uitgesproken, dus dat krijgt 

zeker een vervolg. Zou deze film daar een inspiratie bij kun-

nen zijn? In de gesprekken bleek hoe lastig we het vinden om 

vanuit de gemeente en niet vanuit ons zelf als individu te 

denken.  

NBG Leesrooster Oktober 2019 
di 1   1 Samuel 22:6-23 Moordpartij 

wo 2   1 Samuel 23:1-13 Bevrijding en verraad 

do 3   1 Samuel 23:14-28 Achtervolging 

vrij 4   1 Samuel 24:1-8a Respect 

za 5   1 Samuel 24:8b-23 (Zonder) kleerscheuren 

zo 6   1 Samuel 25:1-19 Belediging 

ma 7   1 Samuel 25:20-35 Wijs en dwaas 

di 8   1 Samuel 25:36-44 Hartaanval 

wo 9   1 Samuel 26:1-12 De geschiedenis herhaalt zich 

do 10   1 Samuel 26:13-25 Confrontatie 

vrij 11   1 Samuel 27:1-28:2 Dubbelrol 

za 12   1 Samuel 28:3-14  Geestelijke strijd 

zo 13   1 Samuel 28:15-25 Verlamd van schrik 

ma 14   1 Samuel 29:1-11 Hoog spel 

di 15   1 Samuel 30:1-15 Moord en brand 

wo 16   1 Samuel 30:16-31 Eerlijk delen 

do 17   1 Samuel 31:1-13 Vallen in je eigen zwaard 

vrij 18   Lucas 17:11-19 Tien gereinigd, één genezen 

za 19   Lucas 17:20-37 Word geen zoutpilaar 

zo 20   Lucas 18:1-8 De aanhouder bidt 

ma 21   2 Samuel 1:1-16 Onverwachte reactie 

di 22   2 Samuel 1:17-27 Treurnis 

wo 23   2 Samuel 2:1-11 Twee koningen 

do 24   2 Samuel 2:12-32 Burgeroorlog 

vrij 25   2 Samuel 3:1-16 Onderhandelingen 

za 26   2 Samuel 3:17-27 Wraak voor recht 

zo 27   2 Samuel 3:28-39 Rouwbetoon 

ma 28   2 Samuel 4:1-12 Moordaanslag afgekeurd 

di 29   2 Samuel 5:1-16 Machtsuitbreiding 

wo 30   Psalm 58 Vraag om vergelding 

do 31   Lucas 18:9-17 Zeg niet: 'Gelukkig ben ik geen 

farizeeër’  

 

 

   

   

Misschien dat Asterix en Obelix ons de kracht van de gemeen-

schap kunnen laten zien. De tekst boven deze column staat in elk 

album van Asterix en Obelix. Zou er in ons album iets kunnen 

staan als:  

 

“In een wereld waar het individualisme doorslaat naar onver-
schilligheid en ieder voor zich, is er aan de Koningsweg in Alk-
maar een kleine gemeenschap die dapper standhoudt. Die zich 
niet gek laat maken, maar kritisch naar de wereld kijkt, zo nu en 
dan eens luid en duidelijk laat weten het ergens niet mee eens te 

zijn, mensen aanspreekt op hun verantwoordelijkheid en onder-

tussen een plaats van inspiratie, bezinning en gemeenschap 
is voor wie een (geestelijke) schuilplaats zoekt.”  

 

Zou dat niet mooi zijn? Wie helpt er mee om de ingrediënten te 

verzamelen voor de toverdrank die ons kracht geeft? De inspira-

tie voor het recept vinden we in de Bijbel.  

Louise Pondman  
 



 

  

 

 
 

Bestemming opbrengst kaartenverkoop 
 

Het doet de kaartenmakers goed te zien dat er met regel-

maat kaarten worden gekocht. Vooral zr. Tini Visser brengt 

prachtige zelfgemaakte kaarten in. Ik heb haar gevraagd of 

zij een bestemming zou weten voor de opbrengst. Al eerder 

heeft Tini aandacht gevraagd voor Kleurrijke Kansen, een 

hulporganisatie in Suriname. Daarom gaat onze opbrengst 

van de kaartverkoop naar dit goede doel. Het bedrag: 120 

euro. In de Nieuwsbrief van Kleurrijke Kansen schrijft Jolan 

Gaaikema:  

‘Wij hebben in het afgelopen jaar reeds 65 schoolkinderen 

financieel ondersteund opdat zij naar school konden gaan en 

we gaven zeker 50 kinderen huiswerkbegeleiding en dan 

nog14 kleine kinderen zijn geholpen met kleding, melkpoeder 

en of luiers en in september zullen vele kinderen weer een 

ondersteuning krijgen en er zijn reeds weer een aantal aan-

vragen voor nieuwe kinderen. Alleen om dit werk te kunnen 

blijven doen hebben we jullie steun wel hard nodig! 

Je kunt ons helpen door vrijwilliger te worden in Nederland 

of Suriname. In Nederland zoeken we mensen die eenmaal 

per jaar een sponsoractiviteit op willen zetten en in Suriname 

kunnen we altijd hulp gebruiken. Je kunt ook steunen met een 

financiële bijdrage bij  de Triodosbank NL97TRIO 

0338670300 ten name van Stichting Colorful Chances.’ 

 

We hopen de komende maanden weer veel (kerst)kaarten te 

verkopen ! Kijkt u regelmatig naar de nieuw ingebrachte 

kaarten? 

Joke Bakker 

 

Regiobijeenkomsten Dopersduin 

 
De data voor de regiobijeenkomsten in Dopersduin zijn voor 

dit seizoen 6 november 2019, 5 februari 2020 en  

3 juni 2020. 

Het programma is als altijd:  

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 uur - 20.00 uur over het thema in gesprek.  

Voor wie nog wil napraten is er na afloop koffie en thee.  

De themadag wordt gehouden op zondag 19 april 2020  

Louise Pondman 

In memoriam Luuk van Laere 
Op 10 augustus overleed Luuk van Laere, de man van zuster Nel 

van Laere-Kofman. Luuk (Lucien Theodorus) werd op 20 oktober 

1941 in Ankeveen geboren als één van de jongste kinderen in 

een groot samengesteld gezin waarin het behoorlijk te keer kon 

gaan. Luuk sloot zich af voor wat er in het gezin gebeurde en 

ging zijn eigen weg en dat vormde zijn karakter. Luuk was een 

man van weinig woorden, maar wat zijn ogen zagen konden de 

handen van deze meester meubelmaker en scheepstimmerman 

maken. Hij vond het fijn als hij iemand anders kon helpen. Zo 

heeft hij ook aan de Koningsweg menig klusje opgeknapt. Luuk 

en Nel waren bijna 55 jaar getrouwd en kregen samen drie 

kinderen, Willem, Stefanie en Marco. Willem was meervoudig 

gehandicapt en het zorgenkindje in het gezin. Luuk en Willem 

hadden een speciale band met elkaar. Hoewel de dokters ver-

wachtten dat Willem niet ouder zou worden dan 5 werd hij 

uiteindelijk 47 jaar. Het lied “ik voel de winden Gods vandaag” 

werd zowel tijdens het afscheid van Willem als dat van Luuk 

gezongen. Aan het einde van zijn leven leed Luuk aan de ziekte 

van Alzheimer. Steeds meer veranderde zijn karakter en soms 

raakte hij letterlijk en figuurlijk de weg kwijt, maar in zijn schuur 

bleef hij tot het einde toe elk stuk gereedschap blindelings kun-

nen vinden. Luuk doneerde zijn hersenen voor onderzoek aan de 

hersenbank. Een ultieme daad van naastenliefde. Laten wij 

hopen dat deze gift van Luuk de genezing van de ziekte van 

Alzheimer een stapje dichterbij brengt. Op 16 augustus namen 

wij in crematorium Waerdse Landen in Heerhugowaard afscheid 

van Luuk. 

Louise Pondman 

  

 

 

Oecumenische ontmoetingsdag 
‘Kijken over muren heen’. Kennismaking met het leven van 

en de hulp aan (ex-) gedetineerden in Noord-Holland. Vrij-

dag 11 oktober 2019 11.00 – 15.00 uur. Ontvangst vanaf 

10.30 uur. Christelijk Gereformeerde Kerk Westzaan, J.J. 

Allanstraat 185, Westzaan. Het Oecumenische Platform 

Noord-Holland organiseert op vrijdag 11 oktober 2019 in 

samenwerking met de Diaconale Stichting Gevangenenzorg 

‘De Sluis’ en Stichting Exodus Nederland de oecumenische 

ontmoetingsdag. Beiden organisaties zijn betrokken bij het 

werk voor gedetineerden en hun familieleden in het Justitieel 

Complex Zaanstad. Het bezoeken van de gevangenen is in 

Mattheus 25 één van de werken van barmhartigheid. De 

gevangenis is bij een uitstek een plek waar over kerkgrenzen 

heen samengewerkt wordt om gevangenen en familieleden 

bij te staan en te helpen bij de terugkeer in de samenleving. 

Ook is het een plek waar onze solidariteit met anderen ge-

test wordt: want heeft iemand die een misdaad heeft be-

gaan recht op een tweede (derde, vierde…) kans? 

Tijdens de provinciale ontmoetingsdag willen we u kennis 

laten maken met het werk van geestelijk verzorgers en vrij-

willigers en geven we u een inkijkje in het leven van gedeti-

neerden en hun familieleden. Een geestelijk verzorger, vrij-

willigers, medewerkers van De Sluis en Exodus nemen u mee 

in het werk wat ze doen. In kleinere groepjes kunt u in ge-

sprek met gedetineerden en met vrijwilligers over hun werk 

als buddy van een (ex-) gedetineerde en maakt u kennis met 

de training ‘Mijn kind en ik’, ontwikkeld door Exodus en die 

ook door De Sluis wordt gegeven binnen de muren van het 

Justitieel Complex Zaanstad. U kunt zelf als persoon of kerk 

ook een bijdrage leveren aan de zorg voor gevangen. Hoe 

dat zit? Daarover vertellen we u meer. Aanmelden kan via 

onze website:  

https://www.oecumenischplatformnh.nl/contact  
 

 

https://www.oecumenischplatformnh.nl/contact


 

 

 

  

Uit de Alkmaarse Raad van Kerken 
Ook voor de ARK is met een vergadering op 18 september 

2019 het nieuwe seizoen begonnen. De vertegenwoordiger 

van de Christengemeenschap deed een oproep om met 

elkaar na te denken over de vraag hoe de Christelijke stem in 

de gemeentepolitiek van Alkmaar gehoord kan worden. 

Voor de zomer spraken we over de brief die de Sociale Alli-

antie aan alle gemeenteraden in Nederland heeft gestuurd. 

Tijdens deze vergadering kwam deze brief opnieuw aan de 

orde. Meer hierover leest u in het stukje van Wim van Hou-

ten, voorzitter van de ARK. De wekelijkse kerkdiensten in de 

Vleugels verkeren financieel in zwaar weer. Binnenkort ont-

vangen de kerken een brief waarin financiële ondersteuning 

wordt gevraagd. De Feestweek van de Oecumene 2019 is 

geëvalueerd. In deze week waren veel activiteiten georgani-

seerd. Opvallend was dat momenten waarop gezamenlijk 

iets gedaan kon worden de meeste deelnemers trokken. 

Zowel de Taizéviering in de Vrijheidskerk als de Oecumeni-

sche viering in de St.Josephkerk werden goed bezocht. Vol-

gend jaar zal opnieuw een feestweek worden georganiseerd 

worden. De commissie die deze week voorbereidt zal tijdens 

de ARK-vergadering in  november worden gevormd. Wilt u 

met ons meedenken? Van harte welkom. U kunt zich aan-

melden via info@alkmaarseraadvankerken.nl. 

Ria de Rijke, Secretaris ARK 
 

Kerken in Alkmaar maken zich lokaal 

sterk voor armoede problematiek en de 

energietransitie!! 
De Sociale Alliantie is een platform waar onder andere de 

Raad van Kerken, de CNV, FNV en Humanitas zitting heb-

ben in de agendacommissie. De Sociale Alliantie maakt zich 

sterk voor het uitbannen van armoede in Nederland. Begin 

2019 is aan alle gemeenteraden een brief gestuurd waarin 

aandacht wordt gevraagd voor de gevolgen van de ener-

gietransitie voor huishoudens in Nederland. De kloof die 

reeds bestaat tussen arm en rijk mag door de maatregelen, 

die genomen moeten worden om over te kunnen stappen 

naar een gasloos bestaan niet worden vergroot. In de brief 

aan de gemeenteraden wordt met name gevraagd hoe de 

gemeentes hierin het voortouw nemen. Welke maatregelen 

zij voor hun inwoners met een smalle beurs denken te gaan 

ontwikkelen en hoe dit tijdig ingezet kan worden. In de 

troonrede van september 2019 staat te lezen: “Huishoudens 

worden in staat gesteld de energietransitie stap voor stap 

mee te maken. De energiebelasting daalt en er komt een 

warmtefonds als stimulans voor huiseigenaren om te investe-

ren in klimaatmaatregelen”. De Alkmaarse Raad van Kerken 

heeft op 18 september een werkgroep ingesteld om na te 

denken hoe we als kerken onze stem kunnen laten horen in 

de discussie rondom de energietransitie en de gevolgen 

daarvan op huishoudens in Alkmaar. Het eerste plan is om 

met politieke partijen in gesprek te komen rondom de brief 

van de Sociale Alliantie. Hiervoor zal de werkgroep een nog 

te maken plan uitwerken. Wie in deze werkgroep mee wil 

denken en praten hierover is van harte uitgenodigd.  Aan-

melden kan via info@alkmaarseraadvankerken.nl. 

De brieven van de Sociale Alliantie zijn te vinden op 

www.alkmaarseraadvankerken.nl 

Wim van Houten, voorzitter ARK 
 

Impressie van de Korenmiddag 

 
Koor Apostolisch Genootschap 

 

 
Koor ‘Op Adem’, Remonstrantse Gemeente 

 
 

Mariakoor uit ‘De Mare’ 

 

mailto:info@alkmaarseraadvankerken.nl
mailto:info@alkmaarseraadvankerken.nl
http://www.alkmaarseraadvankerken.nl/


 

  
Berichten uit de kerkenraad 
De voorbereiding voor onze aanstaande Gemeentevergade-

ring op 10 november is in volle gang. Een aantal van u heeft 

inmiddels een verzoek gekregen voor het maken van een jaar-

verslag en ook de Financiële Commissie is bij elkaar geweest. In 

de loop van oktober kunt u de agenda en de concept- begro-

ting per post  verwachten en de andere stukken krijg u via de 

mail. Ruben Tijmens heeft aangegeven dat hij vriend van onze 

gemeente wil worden.  In de dienst van 10 november vindt zijn 

verwelkoming plaats. (Voor bezwaar zie hoofdstuk 2 artikel 9 

van ons reglement). In Dopersduin is een evaluatie geweest van 

het Project Geestdrift. In totaal zijn, in samenwerking met Kara-

vaan, 14 avonden georganiseerd en er komen dit jaar nog 4 

voorstellingen bij  te weten in De Rijp ( 27 september) , Enkhui-

zen (25 oktober), Alkmaar  ( 1 november) en Hoorn (29 novem-

ber). De Geestdrift voorstellingen zijn goed ontvangen. Het 

context programma, voorafgaand aan de voorstelling met de 

bedoeling bezoekers achtergrond informatie te geven over ons 

gedachtegoed, de vermaning en een verdieping op het thema 

van de avond, behoeft verbetering. In de huidige vorm was het 

té lang en de gemeenten waren niet echt betrokken bij de in-

houd. In 2020 zal de toegangsprijs voor de voorstellingen 

verhoogd worden naar € 10,-.  

Ook is er vooruit gekeken. De subsidiegelden raken langzamer-

hand op en dan is het de bedoeling dat Gemeenten zelf lezin-

gen, concerten, voorstellingen e.d. gaan organiseren met hulp 

van het team Project Geestdrift. Dat betekent voor onze ge-

meente dat we t.z.t. moeten zoeken naar een enthousiast team 

(liefst ook met mensen van buiten) voor de invulling en organi-

satie daarvan! U hoort er ongetwijfeld meer over. Bij het over-

leg op 23 augustus over een “Koningsweg Burenplan” waren 

maar 2 betrokkenen aanwezig +  br. Kees Knijnenberg als 

initiatiefnemer en zr. Joke Bakker namens de kerkenraad. De 

vraag van br. Konijnenberg  welke functie ons kerkgebouw kan 

hebben voor de buurt, kon niet direct beantwoord worden. Wel 

vindt men dat het goed is “naar buiten gerichte” programma’s 

te organiseren passend bij het kerkgebouw, gericht op ontmoe-

ting en verbinding. In de vergadering van de liturgiecommissie 

op 1 oktober  zal  het punt Adventsmiddag besproken worden.  

Noteert u maar alvast de datum: 18 december! De invulling van 

Kerstavond 2019 aan de Koningsweg krijgt, naar we hebben 

vernomen, steeds meer vorm. Het inhoudelijk en muzikaal pro-

gramma van Simone Bosgra Ahwina zal ca. vijf kwartier duren. 

Samen met zr. Joke Bakker wordt aan passende teksten ge-

werkt. Dit initiatief van br. Kees Knijnenberg zou ook door Pro-

ject Geestdrift ondersteund kunnen worden. 

Anneke Struijf, notulist kerkenraad  

 

 

 

 

 

 

Activiteiten in Oktober / November 2019 
01   10.00 uur Liturgie cie.    Mennozaal 

02   14.00 uur Ontmoetingskring Kerkenraadskamer 

07   09.30 uur Onderhoudscie. Mennozaal 

07   14.15 uur Koorrepetitie Mennozaal 

08   14.00 uur Kring Bergen/Schoorl 

09   10.00 uur Waardse leeskring 

10   09.30 uur Kerkenraad Kerkenraadskamer 

14    14.15 uur Koorrepetitie Mennozaal 

15    10.00 uur Kring Heiloo 

16   10.00 uur  Wijkcontactpers. Mennozaal 

16   20.00 uur Mennonights 

21    14.15 uur Koorrepetitie Mennozaal 

24   19.30 uur Inspiratie Café Mennozaal 

28   14.15 uur Koorrepetitie Mennozaal 

November. 

01   20.00 uur Project Geestdrift Menno- en Kerkzaal 

04   14.15 uur Koorrepetitie Mennozaal 

06   09.30 uur Kerkenraad Kerkenraadskamer 

06   14.00 uur Ontmoetingskring Kerkenraadskamer 

 

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: 21 oktober 2019 

Redactie Op Weg: zrs. Joke Bakker, Agnes van Menen, Jean-

ne Kleijn-Seijffer en brs. Hans de Jonge, Kees Knijnenberg, 

Klaas Sabel. Opmaak Nieuwsbrief: Jan Bart 

 

Bloemen en collecten  
 Eigen gem.  Extra collecte  AED 

18-08 Fam. J. Bakker 39,55 31,20 

25-08 Zr. B. Elzinga en 

 Zr. G. de Wit 30,55 25,30 

01-09 Fam. G. Klein 54,40 41,05 

08-09 Fam. H. de Jonge 44,75 61,20 

15-09 Br. W. van Slooten 21,30 16,25 

22-09 Zr. J. Oosters en 

 Br. A. de Jong 170,45 116,55 

 

Steunpunt Verlies en Rouw 

Op 15 oktober is het Steunpunt Verlies en Rouw in Alkmaar weer 

geopend. Van 14.00 tot 14.45 is er vrije inloop met koffie, thee 

en lotgenotencontact. Om 14.45 uur  starten we met het thema 

van deze maand: ‘in liefdevolle herinnering’. Dit verwerken we 

in een schrijfworkshop. In deze schrijfworkshop schrijf je aan de 

hand van duidelijke opdrachten over herinneringen die je lief 

zijn.  Deze opdrachten stimuleren het creatieve schrijven. We 

hebben al meerdere keren een schrijfworkshop gedaan en de 

bezoekers zijn steeds weer verwonderd over de teksten die ze 

schrijven. Wellicht rolt er zelfs een gedicht uit.  

En wil je niet schrijven dan kun je ook rustig in een boek van de 

boekentafel lezen. De bijdrage voor deze middag is € 5. 

Voel je welkom in ’t Swaenennest, Oudegracht 185, 1811 CD 

Alkmaar. 

Voor meer informatie: Marja Ligterink, tel. 06- 30 08 86 10 

 

 

 

DoReLu-Oogstdienst 
Zondag 13 oktober is onze jaarlijkse DoReLu-Oogstdienst, deze 

keer in ons eigen kerkgebouw. Ook dit jaar zal Yvonne Bos, de 

lutherse predikant, weer voor de vruchten van de oogst zorgen, 

om de kerk mee te versieren en om tijdens de dienst samen te 

delen. Op 11 oktober komt zij om 17.00 uur de oogst brengen, 

dan zullen er mensen in de kerk moeten zijn. Misschien zijn er 

onder u ook mensen die hun eigen vruchten van de oogst met 

anderen willen delen. Als dat zo is neemt u dan even contact met 

mij op. Op zaterdag 12 oktober gaan we vanaf 10.00 uur de kerk 

versieren, zodat we er een mooi geheel van kunnen maken. 

Louise Pondman 

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

Alkmaar Koningsweg 12, 1811 LM Alkmaar,  

tel. 072-512 38 64,  

e-mail: info@doopsgezind-alkmaar.nl 

 

Het bureau is geopend op dinsdag, donderdag 

en vrijdag van 9.30-12.00 uur voor: 

 alle zaken betreffende de gemeente en 

het gemeenteleven; 

 afspraken met de predikant; 

 vervoer naar kerkdiensten op zondag 

(aanmelden voor vrijdagmorgen); 

 melden van ziekte en/of opname in het 

ziekenhuis. 
 
Postadres:  Koningsweg 14, 1811 LM, Alkmaar 
 
Verhuur gebouwen:  
P. Bras, tel. 072-7851081 

p.bras7@upcmail.nl 
 
Bezoek ziekenhuizen:  

Louise in ’t Veld, tel. 072-5401362  

Ria Bart, tel. 072-5611862 

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

louise.pondman.de.wilde@gmail.com 

 

Kerkenraad:  

Voorzitter:  J. Bakker,  tel. 072-5335883 

jokebakker-5@ziggo.nl 

Penningmeester:  A.  de Jong, tel. 072-5092998 

annedejongschoorl@doopsgezind.nl 

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

wouwenaar1@live.nl   

Lid:  C.  de Jonge-van Zanen, tel. 072-56120 63 

h.jonge6@upcmail.nl 

 

Financiële administratie: C. v. Wijngaarden,  

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

ING: NL46 INGB 0000 3288 95,  

AMRO: NL06 ABNA 0523 3527 00 (DG Alkmaar) 
 

Ledenadministratie: Esther in ’t Veld,  

tel. 06-41576520, eintveld@hotmail.com 

 

 
Gedenkmiddag in het Steunpunt Verlies en 

Rouw in Alkmaar 
Op zaterdag 2 november organiseert het Steunpunt Verlies en 

Rouw van oecumenisch aandacht centrum De Zwaan Alkmaar een 

gedenkmiddag voor nabestaanden. Tijdens deze middag kunt u 

een foto van een gestorven dierbare plaatsen op de gedenktafel 

en een lichtje branden. Ook wordt de mogelijkheid geboden om 

de naam van uw dierbare te laten voorlezen. Medewerking verle-

nen o.a. Liesbeth Brinkman (zang) en Gregor Overtoom (viool). 

De middag begint om 15.30 uur en vindt plaats in de Lutherse 

Kerk,  Oudegracht 183 in Alkmaar. Na afloop kunt u napraten met 

een hapje en een drankje. Meer informatie: Marja Ligterink: 06-

30 08 86 10   

Eva Snieder: 06-11 44 56 37  

 

 
Bach-cantate in de Witte Kerk te Heiloo 
Zondagmiddag 13 oktober om 16.00 uur vindt er weer een canta-

tedienst plaats in de Witte Kerk. Deze keer betreft het de cantate 

“Christus, der ist mein Leben” BWV 95 waarin mw. ds. Evelien 

Plaisier voorgaat. De cantate hoort bij het verhaal van de jonge-

ling uit Naïn, waarbij een gestorven jongen, eniggeboren zoon 

van een weduwe, door Jezus weer tot leven wordt gewekt. In de 

cantate verwerkt Bach dit verhaal symbolisch, als metafoor voor 

het heil dat ons te wachten staat in een eeuwig leven na de dood. 

Opvallend in deze cantate is het aantal ingevlochten koralen 

waarvan een deel door recitatieven aan elkaar wordt verbonden. 

De tenor-aria is van een buitengewone schoonheid. Daarna volgt 

nog een recitatief door de bas en een slotkoraal. De cantate wordt 

zoals altijd uitgevoerd door Collegium Vocale Camerata en een 

instrumentaal ensemble, bestaande uit professionele instrumenta-

listen, onder leiding van Gerard Leegwater. De toegang is vrij. 

Wel is er aan het eind een collecte ter bestrijding van de kosten.  

 

Dank 
De zrs. Gré de Wit en Betty Elzinga bedanken de gemeente 

hartelijk voor de kanselzonnebloemen die zij op zondag 25 

augustus uit handen van zr. Hilda Wouwenaar ontvingen. 

 

Bedankt voor het schitterende boeket bloemen dat zr. Kleijn 

onlangs bij ons kwam brengen namens de gemeente. We 

hebben er bijna 14 dagen met volle teugen van genoten. 

Gerrit en Petra Klein 
 

Hierbij willen wij bedanken voor de kanselbloemen, die wij ter 

gelegenheid van ons 45 jarig huwelijk mochten ontvangen. 

Rineke en Hans de Jonge. 

Seniorenmiddag?! 
Kaal. En leeg. Zo voelt het bij mij in ieder geval nu we voor het 

eerst sinds ik in de Gemeente kwam, en dat was in 1976, in de 

nazomer geen Seniorenmiddag meer hebben. Geen contact 

leggen met een andere Gemeente, geen route maken, geen 

uitnodigingen de deur uit. Maar 2 jaar geleden waren we 

maar met 2 auto’s naar De Rijp, vorig jaar met 1 auto naar 

Wieringen, en hoe leuk de ontvangst daar en in alle andere 

Gemeenten ook altijd was, er komt een keer een eind aan, 

hoe jammer ook. Zr Gré de Wit-Grin had er de laatste keren 

al een verdrietig gevoel bij dat er maar zo weinig belang-

stelling was, zr. Tini Visser-Schoone zal vooral het contact met 

de andere Gemeenten missen, en ik zelf? Dat heb ik al ver-

woord. Toen zr. Antoinette Hazevoet het voorstel deed ons 

wel eens te willen rondleiden in Witmarsum en Pingjum, zoals 

ze dat vaker voor groepen doet, viel bij ds. Pondman en bij mij 

het kwartje: dit kan een opvolger zijn. Hoe de hele invulling zal 

zijn moeten we nog overleggen maar de datum ligt in ieder 

geval vast: zaterdag 14 maart 2020.  Noteer, noteer! 

Maar…dit gebeurt 1x, voor andere jaren zoeken we naar an-

dere invulling. Br. Jo de Vries opperde al om een keer naar 

Aalsmeer te gaan, daar de dienst bij te wonen, ev. te lunchen 

en daarna een vaartocht op de Westeinder Plassen. Klinkt 

goed, maar er zijn vast meer ideeën. Denk mee en laat ze me 

weten. Want ook op zo’n andere manier kunnen we samen 

‘Gemeente zijn’.  

Hans de Ries 
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