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

  
Collectedoelen: 

 
03 nov.  2019 10.00 uur  

Ds. J.W.  Roelofs 
Gemeenschap Oude Zijds 100 

 
10 nov.  2019 10.00 uur  

Ds. L. Pondman  
Gemeenschap Oude Zijds 100 

Aansluitend Gemeente Vergadering 

 
17 nov.  2019 10.00 uur  

Br. J. Broere (Aalsmeer) 
Projecten Leger des Heils 

 

24 nov.  2019 10.00 uur  
Ds. L. Pondman ; Gedachtenis Dienst 

m.m.v. Doopsgezind Kerkkoor     
Projecten Leger des Heils 

 
01 dec.  2019 10.00 uur  

L. Pondman 1e Advent en Avondmaal 

Interkerkelijke Sociaal Beraad Alkmaar 
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Oogstdienst , In Geuren en Kleuren 

Nadat op vrijdag en zaterdag de bloemen , groenten, fruit en 

noten waren binnengebracht is een enthousiaste groep vrijwil-

ligers aan de slag gegaan er om een mooie schikking van te 

maken en wat zijn ze daar ook dit jaar weer in geslaagd. Bloe-

men door de hele kerkzaal, maiskolven, appels en peren, pom-

poenen, bonen , kastanjes en noten het kon niet op. De schikking 

was een inspirerend kunstwerk geworden dat velen direct aan-

sprak. Het was heel opvallend dat velen van u eerst foto’s heb-

ben gemaakt voordat u ging zitten. De drie predikanten uit onze 

DoReLu gemeenten hadden elk op hun eigen wijze een bijpas-

sende tekst uitgewerkt, en ook daarin herkenden wij de verschil-

lende kleuren en geuren van onze gemeenten. Zaaien, groeien 

en oogsten kwamen in de viering aan de orde, en de actualiteit 

van de problematiek waarmee onze boeren te maken hadden, 

maar ook de vreugde en dankbaarheid, het mogen genieten 

van het leven (Prediker en Hooglied) en  van wat de aarde aan 

goeds voortbrengt. We mogen ons verwonderen over de vruch-

ten die uit een minuscuul zaadje voortkomen als het in goede 

aarde, met wat water en veel liefde van de zaaier uit mag 

groeien om ons te voeden. Bloemen in alle kleuren maakten ons 

blij en geurden ons tegemoet tijdens de dienst. Na de overden-

kingen gingen er schalen met bont gekleurde kerstomaatjes rond 

om samen van te eten. De dienst werd zo een feest voor alle  

zintuigen. Als we als ware tuinders met geduld en aandacht 

voor de aarde, aandacht voor elkaar en voor de wereld  werken 

in de “tuin” die ons gegeven is kunnen er mooie dingen ont-

staan, die ons inspireren en ons leven kleur geven.  Na de dienst 

kon iedereen wat van de overvloed op de tafel meenemen naar 

huis om daar het oogstfeest verder te vieren en daar is gretig 

gebruik van gemaakt.  

Jan Willem Pondman 
 

 



 

  

Ons (t)huis 
We moeten tegenwoordig zo lang mogelijk zelfstandig blij-

ven wonen en ons zo veel mogelijk zelfstandig kunnen red-

den. Toch bleek onlangs uit een onderzoek dat wij ons daar 

maar slecht op voorbereiden. We gaan er pas over naden-

ken als het eigenlijk al te laat is en we hulpbehoevend wor-

den. Met de wijkcontactpersonen bezochten wij ‘het slimste 
huis’ (https://www.slimstehuisalkmaar.nl/), een demonstra-

tiehuis vol met slimme oplossingen om lang zelfstandig te 

blijven. Van een simpel nachtlampje met een bewegingssen-

sor van de bouwmarkt tot een slimme vloer die alarm slaat 

als er iemand gevallen is. Soms ook oplossingen waarvan je 

denkt “waarom maken ze dat niet altijd zo?”, zoals een 

deurkruk die aan het einde weer terugbuigt naar de deur, 

zodat je er minder makkelijk met je kleren achter blijft han-

gen.  

Ik kon het niet helpen, maar in gedachte hoorde ik weer de 

karakteristieke stem van Chriet Titulaer, die in de jaren 80 in 

zijn programma ‘Wondere Wereld’ over zijn huis van de 

toekomst vertelde. Een huis vol met domotica, waar de gor-

dijnen vanzelf open en dicht gingen, waar je met je stem het 

licht aan en uit kon doen en zelfs al met een beeldtelefoon. 

Wat hij ons toen liet zien is nu heel gewoon. Chriet Titulaer 

probeerde onze angst voor die techniek weg te nemen.  

Er is tegenwoordig veel moois op de markt. Je kan via een 

robot met je dementerende moeder communiceren, ook al zit 

je zelf aan de andere kant van de wereld. Er zijn alarmen die 

je wakker maken als je kind een epileptische aanval krijgt, 

waardoor je eindelijk rustig durft te gaan slapen. En beeld-

bellen met je kleinkind is natuurlijk ook prachtig. Al die appa-

raten moeten echter wel bediend worden en ze moeten het 

ook blijven doen. Voor alles is een afstandsbediening, maar 

welke hoort nu waarbij? Je hebt zomaar de verkeerde te 

pakken en de reclame van een bekende brillenketen laat ons 

zien waar dat toe kan leiden. Afstandsbedieningen raken 

ook wel eens zoek en hoe bedien je dan je huis? Wij kunnen 

als bezorgde kinderen het huis van onze ouders wel vol wil-

len hangen met sensoren, maar willen zij dat zelf wel? Zo zijn 

er nog genoeg praktische en ethische vragen te beantwoor-

den, voor we ons eigen huis en dat van anderen vol hangen 

met techniek.  

Hulpmiddelen kunnen ons leven een stuk gemakkelijker ma-

ken, maar gaan wij al die slimmigheden ook daadwerkelijk 

en op de goede manier gebruiken? Stel u woont in een flat 

en er wordt aangebeld. Gebruikt u dan eerst de intercom of 

doet u direct de deur open? Het is mij meer dan eens over-

komen als ik ergens op huisbezoek ging, dat ik al in de gang 

stond voor mijn gastvrouw vroeg wie ik eigenlijk was en wat 

ik kwam doen. Ik kom met goede bedoelingen, maar dat 

geldt niet voor iedereen. De mens blijft toch de zwakste 

schakel in zo’n slim huis. Techniek kan falen, dus af en toe 

een mens van vlees en bloed die ‘live’ langs komt om te 

kijken of het echt allemaal nog goed gaat lijkt mij ook in zo’n 

slim huis nog steeds onmisbaar. Bovendien, ook met alle 

hulpmiddelen die er te bedenken zijn houden wij behoefte 

aan intermenselijk contact. Een lekkere knuffel van je klein-

dochter komt immers niet door een beeldscherm, ook al kust 

ze de telefoon van haar moeder helemaal nat.  

Louise Pondman 

 

NBG Leesrooster November 2019 
1  Lucas 18:18-30 Rijkdom 

2  Lucas 18:31-43 Kom dat zien! 

3  Lucas 19:1-10 Groot in het koninkrijk van God 

4  Lucas 19:11-28 Gebruik wat je hebt 

5  2 Samuel 5:17-25 Met de hulp van de HEER 

6  2 Samuel 6:1-11 Dankdag 

Plaatsmaken en je plaats weten 

7  2 Samuel 6:12-23 Dienend leiderschap 

8  2 Samuel 7:1-16 Bouwplan 

9  2 Samuel 7:17-29 Toekomst voor de koning 

10  Psalm 101 Streven naar volmaaktheid 

11  Hosea 6:4-11a God wil liefde … 

12  Hosea 6:11b-7:7 … maar het volk wil het niet zien 

13  Hosea 7:8-16 Hardleers 

14  Lucas 20:1-8 Geen antwoord 

15  Lucas 20:9-19 Toch een antwoord 

16  Lucas 20:20-26 De mond gesnoerd 

17  Lucas 20:27-40 Woorden van eeuwig leven 

18  Lucas 20:41-21:4 Major donor 

19  Hosea 8:1-7 Kalverliefde is afgodendienst 

20  Hosea 8:8-14 Dommer dan een ezel 

21  Hosea 9:1-9 Afrekening 

22  Hosea 9:10-17 Onvruchtbaar 

23  Psalm 39 Klein voor God 

24  Lucas 21:5-19 Blij vooruitzicht? 

25  Lucas 21:20-28 Hij komt! 

26  Lucas 21:29-38 Wees bij de tijd 

27  Hosea 10:1-8 Misbruik van weelde 

28  Hosea 10:9-15 Roofbouw 

29  Micha 1:1-7 Oordeel 

30  Micha 1:8-16 Kaalslag 

Rijkdom 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’  

   

Dank 
En dan besef je ineens dat je door het ijs zakt. Een rare ge-

waarwording voor iemand die alles onder controle lijkt te 

hebben. Gelukkig is het lichaam het instrument om een signaal 

af te geven. En is het beperkt gebleven tot slapeloosheid in 

een mate die niet mis te verstaan is. Eenmaal gecapituleerd en 

hulp gevraagd komt de geest uit de fles. Dat is schrikken maar 

biedt de kans om de bakens (drastisch en direct ) te verzetten. 

Wat doet het meer dan goed bloemen uit de dienst, lieve 

kaarten met opbeurende woorden en telefoontjes te ontvan-

gen. Heel hartelijk dank! 

Joke Bakker 

 

De wereld staat op zijn kop als je te horen krijgt dat een van je 

schoondochters, na een eerdere succesvolle behandeling, 

toch ongeneeslijk ziek blijkt te zijn. Haar vraag ‘Hoe vertel ik 

dit aan mijn kinderen?’ snijdt dan diep door je ziel. Hartelijk 

dank voor de kanselbloemen uit de oogstdienst en de blijken 

van medeleven die we hebben mogen ontvangen. 

Ria en Jan Bart 

Een compliment. 
Zondag 13 oktober was een mooie dienst. Ook door de me-

dewerking van de drie predikanten, en de prachtige versiering 

door vrijwilligers met de producten van de oogst. 

Hans en Rineke de Jonge. 

 

https://www.slimstehuisalkmaar.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 November / December 2019 
28-10 14.15 uur Koorrepetitie Mennozaal 

01-11 20.00 uur Project Geestdrift Menno- en Kerkzaal 

04-11 14.15 uur Koorrepetitie Mennozaal 

05-11 10.00 uur Ontmoetingskring Mennozaal 

06-11 09.30 uur Kerkenraad Kerkenraadskamer 

06-11 17.00 uur Regiobijeenkomst  Dopersduin 

08-11 09.30 uur Bureau overleg Kerkenraadskamer 

10-11 11.30 uur GEM. VERGADERING Mennozaal 

11-11 14.15 uur Koorrepetitie Mennozaal 

12-11 14.00 uur Kring Bergen/Schoorl 

13-11 10.00 uur Waardse leeskring 

13-11 20.00 uur Mennonights 

18-11 14.15 uur Koorrepetitie Mennozaal 

19-11 10.00 uur Kring Heiloo 

25-11 14.15 uur Koorrepetitie Mennozaal 

27-11 19.00 uur Inspiratie Café Mennozaal 

02-12 09.30 uur Onderhoudscie. Mennozaal 

04-12 09.30 uur Kerkenraad Kerkenraadskamer 

18-12 14.00 uur Adventsviering Mennozaal 

24-12 20.00 uur Geestdrift Kerstavond Kerk- en Mennozaal 

Informatie bijeenkomsten kringen, zie hieronder de contact-

personen: 

Kring Bergen - Schoorl 

informatie en opgave: Klaartje van Leersum, tel. 072 

5812361, hartleers@planet.nl 

Kring Heiloo 

informatie en opgave: Irene van de Pavert 072 5333287 

irene1851@hotmail.com  

Mennonights  

informatie en opgave : fam. In ’t Veld 072 5401362 

x.xx7@chello.nl  

Waardse Leeskring 

Contactpersoon: Hilda Wouwenaar, 072 5126036, wou-

wenaar1@live.nl  

Aanleverdatum kopij volgende Op Weg: 18 november 2019. 

 

 
Bloemen en collecten  
  Eigen gem. Extra collecte  

29-09  Zr. C. van Wijngaarden 47,30 52,30 

06-10  Zr. N. van Laere 83,00 47,45 

13-10   Zr. J. Bakker 200,10 (voedselbank Alkmaar) 

20-10  Fam J. Bart 24,95 42,80  

 

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 
 

Berichten uit de kerkenraad 
De stukken voor onze Gemeentevergadering zijn de deur uit. 

Uiteraard hopen wij dat u 10 november de vergadering bij-

woont want, zoals u weet, is dit de plek waar we mét elkaar 

vormgeven aan onze gemeente. In onze vergadering van 

oktober hebben we het o.a. gehad over de stoelen in onze 

kerkzaal.  Zo langzamerhand  vormt zich de gedachte  te 

denken aan vervanging. Wie wil met ons meedenken en 

heeft er ook een beetje zicht op?  De zrs. Klaartje van Leer-

sum, Edith de Vries, Anneke Struijf en Jacqueline Roelofs 

verzorgen de inhoud van de Adventsmiddag op 18 decem-

ber.  We zij blij met hun aanbod en hopen op een goede 

opkomst! Br. Fred Schuurmans, Piet Bras en Christiaan Blok-

ker zorgen dat onze kunstkerstboom wordt opgetuigd en er 

weer prachtig bijstaat.  Voor de versiering van de kerkzaal 

en de Mennozaal vragen wij om  hulp. Zr. Marjolijn Bras 

coördineert. Dus…. wilt u meehelpen. laat het zr. Bras weten. 

In samenspraak met de liturgiecommissie is besloten dit keer 

met Kerst geen mailproject te houden. Zr. Antoinette Haze-

voet verzorgt het beheer van onze website en Facebook. Dat 

doet zij voortreffelijk en we zijn blij met haar inzet.  Zr. Haze-

voet heeft  aangegeven  graag  nog iemand erbij te willen 

hebben.  Wie wil samen met haar het web-beheer aanpak-

ken? De Ontmoetingskring is overgestapt van de  woens-

dagmiddag naar de dinsdagochtend. We kunnen terug kij-

ken op een zeer geslaagde jubileumviering van ons zang-

koor! De korenmiddag was een succes. Er is van genoten en 

we hoorden hier en daar al stemmen opklinken om dit te 

herhalen. Zondagmiddag werd er opnieuw stil gestaan bij 

het jubileum met na afloop een receptie. Herinneringen en 

ervaringen werden opgehaald onder het genot van heerlijke 

hapjes en een drankje. In de Vredesweek was veel te doen 

en de waardering voor de inzet en enthousiasme van de 

organisatoren is groot. Bij sommige activiteiten was de op-

komst teleurstellend. De praktijk leert dat men toch vaak de 

activiteiten in de eigen gemeente bezoekt. Zr. Joke Bakker 

heeft zr. Edith de Vries bereid gevonden haar plaats in de 

werkgroep Pax Vredesweek over te nemen. Het is wel be-

langrijk dat we nog iemand vinden die met zr. De Vries mee 

wil gaan. Wie biedt zich aan?  Volgend jaar wordt de feest-

week van de Oecumene gehouden van 31 mei t/m 7 juni.  

Het beschikbare budget om diensten te houden in de Vleu-

gels is bijna op. De diensten kunnen nog tot eind 2019 wor-

den gehouden. Via de ARK ( Alkmaarse Raad van Kerken) 

worden de aansluitende kerken gevraagd om een donatie 

opdat de diensten door kunnen gaan. Er is € 1.000,- per jaar 

nodig. Onze gemeente heeft zich in het nabije verleden al 

garant gesteld voor de instandhouding van deze diensten.  

Zr. Hilda Wouwenaar maakt zich zorgen of de leesbaarheid 

van de orde van dienst voldoende is voor sommige le-

den/vrienden met slecht zicht. Zij heeft ontdekt dat er een 

groot letteruitgave van het liedboek te koop is in een losbla-

dig systeem. Kosten € 40,- We hebben besloten om het aan 

te schaffen. 

Anneke Struijf, notulist kerkenraad   

 

 

mailto:hartleers@planet.nl
mailto:irene1851@hotmail.com
mailto:x.xx7@chello.nl
mailto:wouwenaar1@live.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 

 

 
VOLKSKERSTZANG 2019 
Komt u zaterdag 21 december ook naar de Grote Sint Laurenskerk 

om samen de traditionele kerstliederen te zingen en te genieten 

van het mooie orgel? Verder spelen voor u het Harmonie-orkest 

Aurora en treden er verschillende koren op: Vrouwenkoor Canto 

Picasso, het kinderkoor onder leiding van Adinda Vis en het alom 

bekende Projectkoor met een solist. Kerst in de huiskamer van 

Alkmaar: bent u er ook bij? De traditionele Alkmaarse Volkskerst-

zang in de sfeervol aangeklede Grote Sint Laurenskerk is inmiddels 

een begrip en daar nodigen wij u graag voor uit. De toegang is 

gratis! Er is een wel een collecte voor een vrijwillige bijdrage bij de 

uitgang. Na afloop kunt u onder het genot van een kopje koffie of 

thee en een lekkere kersttraktatie nog even gezellig napraten. 

De kerk gaat open om 19.00 uur en het programma begint om 

19.30 uur, maar zorgt u vooral op tijd te zijn, want we verwachten 

weer veel belangstellenden. Voor verdere informatie: 

www.volkskerstzang-alkmaar.nl 

 

MEEZINGEN IN HET PROJECTKOOR  
In het voor deze gelegenheid samengestelde projectkoor is nog 

plaats voor enthousiaste vrijwilligers. Je hebt er niet meer voor 

nodig dan enige koorervaring in een vierstemmig koor. Wie zin 

heeft is van harte welkom om mee te komen zingen! Er zijn 6 repe-

tities op dinsdagavond, te beginnen op 12 november om 19.30 uur 

in het kerkgebouw van het Apostolisch Genootschap, Picassolaan 

20 in Alkmaar. Aanmelden bij: theagroot@quicknet.nl 

 

 

 
Simone Awhina   Anky Floris 

 

KERSTAVOND MET SIMONE AWHINA 

EN ANKY FLORIS 
Verstillen, verbinden, ontmoeten. Een ontroerend lied, een 

gedicht dat raakt, een pakkende tekst die de essentie van kerst 

weergeeft; eenheid, licht, liefde… Liefde voorbij het menselij-

ke, liefde in de diepste zin van het woord.  

Op Kerstavond 24 december 2019 vindt er ‘Aan de Konings-

weg’ in het kader van Project Geestdrift in onze Doopsgezinde 

Kerk een bijzondere samenkomst plaats. Geen traditionele 

kerstzangavond, maar een avond met inspirerende songs uit 

diverse culturen en talen waaronder Hebreeuws, Sanskriet, 

Latijn en Engels. Zangeres Simone Awhina en kunstenares 

Anky Floris nemen ons mee op een innerlijke beleving om op 

deze bijzondere avond in contact te kunnen komen met het 

ware kerstgevoel. De pure, zielroerende zang van Simone 

Awhina verbonden met teksten en gedichten, voorgedragen 

door Anky Floris en de ruimte om mee te kunnen zingen, zor-

gen voor het warme kerstgevoel. Simone wordt muzikaal on-

dersteund door de pianist Maarten Helsloot en de bekende 

Bergense violiste Martine Nijenhuis. “Tot tranen geroerd”. 

“Dank voor de prachtige energie, de stroom van het hart, zo 

puur, zo zuiver, zo fijn.” Toegangsprijs € 7,50. Kaartjes be-

stellen: www.projectgeestdrift.nl 

 

 

Kerkenraad 
Helaas heeft zr. Joke Bakker woensdag 23 oktober om ge-

zondheidsredenen moeten besluiten per direct al haar taken 

neer te leggen. Uiteraard betreurt de kerkenraad dat zeer en 

wij wensen haar veel sterkte met haar herstel. Nader bericht 
over de gevolgen voor het functioneren van de kerkenraad 

volgt zo snel mogelijk. 

Hilda Wouwenaar 
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