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De kracht van kaarslicht 
Elke ochtend steken we bij het ontbijt een 
kaarsje aan. Die brandt niet lang want we 
gaan meestal allebei de deur uit naar ons 
werk. Maar toch is het een dagelijks ritueel: 
dat kaarsje dat een half uurtje op tafel brandt. 
Er is altijd wel iets of iemand waar we die dag 
speciaal aan denken en benoemen dat ook 
vaak. Een kaarsje als symbool van warmte, 
liefde, licht, vertrouwen en hoop. Het is een 
eeuwenoude traditie waarin zoveel mensen 
troost vinden. Onze katholieke broeders en 
zusters weten die als geen ander gestalte te 
geven. We zijn diverse keren in de Onze Lieve 
Vrouwe basiliek ’Sterre der Zee’ in  
Maastricht geweest. De basiliek draagt deze 
naam vanwege het 15e eeuwse genadebeeld 
van Maria dat daar in de Mérodekapel is te 
zien. In deze kapel komen dagelijks zo'n 
duizend bezoekers, zowel mensen in nood als 
toeristen, om een kaarsje op te steken. De 
kapel is daardoor niet alleen zwart beroet 
maar ook intens warm en verlicht en de geur 
slaat je op de keel. Door deze fysieke beleving 
is het moeilijk om daar geen opgetild, heilig 
gevoel bij te krijgen!  
Naar heilige plekken gaan en er een kaarsje 
opsteken om verbinding te zoeken met je  
diepste gevoelens en die voor te leggen aan de 
alom tegenwoordige... doen we het genoeg? 
Jaren geleden sprak een kennis ons aan. Ze 
begon over haar oude en erg zwakke oma, van 
katholieke huize maar niet meer kerks. Ze zou 
het niet lang meer maken was de verwachting. 
Haar moeder wist ook niet meer hoe dat 
moest, een kaarsje opsteken. Jullie wonen toch 
in de buurt van de Onze Lieve Vrouwe ter 
Nood kapel in Heiloo? En jullie zijn toch 
gelovig, komen jullie daar wel eens? Mijn 
moeder vroeg me aan jullie te vragen om, als je 
daar een keer bent, een kaarsje voor haar op te 
steken. Zouden jullie dat willen doen? Enkele 
dagen later wandelden we er op een zondag-
middag speciaal heen en staken natuurlijk een 
kaarsje op. Een week daarna hoorden we dat 
de oude vrouw kennelijk weer nieuwe 
krachten had gevonden en monter de wereld 
in keek. Ze leefde nog jaren nadien... Ach, kon 
het maar altijd zo simpel zijn. Kerst: feest van 
licht en verwachting: geef ons hoop in de  
momenten dat we het vertrouwen voorbij zijn.             

Klaas Sabel    



Ondertussen gaat het leven gewoon verder en 
wordt er een pragmatische oplossing gevonden 
met roetveegpieten. Gelukkig ontgaat alle heibel 
de echte sinterklaasgelovigen, de kleine kinderen. 
Voor hen is het nog steeds een feest van leuke 
spanning, verwachting en hoop, van lekker  
snoepen en voor één keertje laat naar bed. “Zie de 
maan schijnt door de bomen, makker staakt u 
wild geraas…..” Kinderen zijn in hun onschuld 
vaak zoveel wijzer dan volwassenen. “Dank u  
Sinterklaasje!” 
Dan zit er nog iets in de lucht. Zo rond begin  
november zie ik mijn buurmannen weer in de tuin 
in de weer met meterslange lichtsnoeren. Het lijkt 
wel of het donker, letterlijk of figuurlijk, bedwon-
gen moet worden met een wedstrijd wie het eerste 
zo veel mogelijk buitenverlichting weet aan te  
steken. Dan wordt het nergens meer echt donker, 
ondanks het slechte weer en de vroeg ondergaande 
zon. Hier in de regio is iedereen rond 11 novem-
ber, Sint Maarten, wel zo’n beetje mee klaar met 
het ophangen van de lampjes. Het feest van Sint 
Maarten is het eerste lichtfeest in de winter. De 
kinderen komen weer zingend met hun lampion-
nen langs de deur. Ze houden daarmee een oude 
traditie in ere. Helaas viel de vreugde dit jaar  
etterlijk in het water. Slechts een handje vol  
kinderen stonden druipend van de regen met hun 
lampionnetjes bij ons op de stoep. Dat zijn de 
echte doorzetters, die het licht ook laten branden 
als het even tegen zit. Op zulke mensen zit onze 
wereld te wachten.  
Sint Nicolaas en Sint Maarten zijn nu kinder- 
feesten, maar ooit waren het dagen waarop de 
armen langs de deuren mochten gaan om wat 

Louise Pondman 

Heerlijke avonden
Elk jaar, zo rond eind oktober, begin november gebeurt er iets in ons land. Er zit dan iets 
in de lucht waaraan je merkt dat er iets staat te gebeuren, al is het nog niet helemaal  
duidelijk wat. Het is een onbestemd mengsel van spanning, verwachting en hoop, maar 
ook van geheimzinnigheid. Wat een blijde verwachting zou moeten zijn begint tegen-
woordig helaas vaak met het weer oplaaien van de al bijna traditionele zwarte pieten  
discussie. Voor- en tegenstanders staan elkaar, soms bijna letterlijk, naar het leven. Iets 
wat bedoeld is als een leuk kinderfeest wordt gemaakt tot het strijdtoneel. Mensen die 
bang zijn dat een dierbare traditie hen ontnomen wordt raken in conflict met mensen die 
zich op grond van hun familiegeschiedenis, die getekend werd door onderdrukking en 
slavernij, beledigd voelen door de zwartgemaakte gezichten. Beide partijen zijn zo  
overtuigd van hun eigen gelijk dat er nauwelijks mogelijkheden lijken te bestaan om zich 
in het standpunt van de ander in te leven. 
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extra te eten op te halen voor de winter. In dat  
rijtje horen ook de oliebollen met Oud en Nieuw. 
Een lekkere vette hap die je een vol gevoel geeft 
om er in de winterse kou weer even tegen te kun-
nen. Feesten van liefdadigheid dus, die misschien 
vooral de gulle gevers een goed gevoel gaven, 
maar de ontvangers nog eens extra in hun  
afhankelijke rol bevestigden. Ook dat is een  
traditie die we nog graag in ere houden. Wanneer 
zou daar iemand tegen in opstand komen? Men 
zegt dat de meeste daklozen tegen begin januari 
geen kerststol meer kunnen zien……  
Overal zijn er feesten van het licht in deze periode 
van het jaar dat het licht ons op het noordelijk 
halfrond steeds meer in de steek lijkt te laten.  
Zo is er het joodse chanoekafeest en het Scandina-
vische Santa Lucia, zijn er diverse Midwinter- en 
zonnewendefeesten, maar bij ons zijn Advent en 
Kerst bekendere feesten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Advent, van het Latijnse woord ‘adventus’, dat 
‘komst’ betekent, zijn de eerste vier weken van het 
kerkelijk jaar, waarin wij toeleven naar Kerst en 

Chanoeka
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de komst van Jezus verwachten. Verwachtingsvol 
tellen we af en steken daarbij elke zondag een 
extra kaars aan. Een traditie die afkomstig schijnt 
te zijn uit een Duitse protestantse kerk en die later 
door andere kerken is overgenomen. Elke week 
een beetje meer licht voor een donkere wereld. Een 
mooi symbool van hoop vind ik dat. 
Dan, met Kerst, komt dat wat er al weken lang in 
de lucht zit tot een climax. Alle lichtjes branden 
en, wonder boven wonder, de anders zo lege  
kerken stromen voor één keer weer vol. Waarom? 
Is dat ook zo’n traditie waar we geen afscheid van 
kunnen nemen omdat we van huis uit geleerd  
hebben dat we dit feest zó moeten vieren? Of zit er 
toch een dieper verlangen achter? Een verlangen 
naar veiligheid. Een verlangen naar recht en  
gerechtigheid. Een verlangen om gezien en gekend 
te worden door de mensen om ons heen. Een  
verlangen om samen te zijn met de mensen die ons 
dierbaar zijn. En misschien wel het verlangen naar 
een wereld waarin de wapens zwijgen, mensen 
voldoende te eten hebben, mensen niet beoordeeld 
worden op hun uiterlijk, hun afkomst of de  
manier waarop ze in het leven staan. Of al die 
mensen nu naar de kerk komen voor de roman-
tiek, het goede gevoel, het lekker samen bekende 
kerstliederen zingen, of omdat ze met Kerst nu 
eenmaal niets beters weten te doen, ze krijgen  
allemaal het goede nieuws mee. Het Evangelie (dat 
betekent ‘goed nieuws’), het bericht dat alle  
geweld, onrecht en discriminatie niet het laatste 
woord mogen hebben, maar dat er ondanks alle 
duisternis in deze wereld ergens in een stal een 
kind werd geboren dat ‘het Licht der Wereld’ werd 
genoemd, Immanuel, ‘God met ons’. Met het in 
stand houden van al onze onbeholpen en soms 
kneuterige tradities laten wij zien dat er diep in 
ons een verlangen schuilt naar licht, naar recht en 
gerechtigheid, naar liefde en aandacht voor elkaar. 
Alles dat aandacht krijgt groeit, dus laten wij dat 
verlangen vooral zo veel mogelijke blijven koeste-
ren. Zolang dat verlangen er is blijf ik er in gelo-
ven dat wij in staat zijn om het Licht brandende te 
houden dat God ons voor deze wereld aanbied. Er 
is maar een klein vlammetje nodig om een groot 
vuur te ontsteken. Daarom blijf ik er ook in  
geloven dat Kerst hoop voor de wereld betekent.  
Op de voorpagina van deze Op Weg staat een 
mooie afbeelding van een man, een vrouw en een 
kind, die samen een wereldbol vasthouden. Vol 
liefdevolle aandacht kijken ze ernaar. Er zitten bar-
sten in de wereld. Hij is gekwetst en beschadigd. 
Toch zie ik geen pogingen om die barsten weg te 
werken. Ze worden wel voorzichtig betast. Als ik 

dat zie dan moet ik denken aan de Japanse kunst 
om gebroken porselein met goudlijm te repareren. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die techniek heet ‘kintsugi’. Je gooit dat wat kapot 
is niet weg. Je doet ook geen pogingen om het ver-
leden van een voorwerp uit te poetsen door het zo 
onzichtbaar mogelijk te repareren. Je  
repareert het zo dat het, compleet met zijn  
historie, zelfs een beetje mooier wordt. Zoals  
rimpels op het gezicht van oude mensen vertellen 
dat ze geleefd hebben en daardoor interessanter 
zijn geworden. Daarom houd ik ook niet zo van  
cosmetische chirurgie. Mensen gaan er vaak zo on-
natuurlijk van uitzien. Het verleden moet je niet 
uitpoetsen, maar op een respectvolle manier een 
plaats geven in het heden. 
Ik denk dat Kerst kan zijn als die Japanse goud-
lijm. Nee, niet als al het klatergoud waarmee wij 
Kerst vaak omgeven, maar als lijm waarmee wij, 
met respect voor hoe de wereld geworden is tot 
wat hij is, compleet met de zwarte bladzijden uit 
de geschiedenis, steeds weer, op de donkerste tijd 
van het jaar, tegen elkaar kunnen zeggen: “ik 
hoop, ik geloof, ik weet dat het anders kan én 
moet.” Laten we de liefde, het recht en de  
rechtvaardigheid laten spreken, dan gaan we 
stapje voor stapje, hoe klein ook, de goede kant 
op. We poetsen het verleden niet uit, maar maken 
er juist littekens van die ons tot wegwijzers  
kunnen dienen. Als we zo met Kerst omgaan, dan 
betekent dat zeker hoop voor deze wereld. Ik wens 
u vele heerlijke avonden toe en een gezegend 
Kerstfeest, met wat kintsugi. 
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Joke Bakker 

In het oog, in het hart

Hulp vragen is blijkbaar moeilijk. ‘Zelf doen’ is de 
leuze van elk kind, om met vallen en opstaan tot 
een zelfstandig mens op te kunnen groeien. Aan de 
opvoeders de taak om daarin de ruimte te geven en 
het kind te ‘helpen’ door (zelf)vertrouwen te geven. 
Hulp moeten vragen voelt als falen en zwakte  
(ouderen weten daar alles van). Als je dit vertaalt 
naar het idee dat de mens ruimte krijgt van God de 
Vader om zich te ontwikkelen en te groeien, dan is 
het om hulp vragen ook hier moeilijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij mij kwam als thema voor het Kerstnummer op: 
Als het oog in een orkaan. Beelden op de televisie 
laten zien hoe mensen zich voorbereiden op de 
komst van een orkaan. Ramen en deuren worden 
gebarricadeerd en schuilkelders opgezocht; of de 
overheid besluit tot massale evacuatie. En dan 
raast de orkaan over huis en haard met een  
onvoorspelbare hevigheid en vernietigende kracht. 
Vanwaar komt mijn hulp? Waarin rust mijn  
vertrouwen? In ieder geval niet in het hulpeloos 
angstig niets doen. 
Handen uit de mouwen! Doen wat naar beste 
weten en kunnen gedaan kan worden. En hulp 
vanuit de overheid aanvaarden als dat raadzaam 
is. Zo voelt voor mij ook het leven aan. Het is zo 
veranderlijk als het weer. Na regen komt uiteinde-
lijk weer zonneschijn, relatieve rust kan een stilte 

De redactie vergadering, voorafgaand aan een kwartaalnummer, staat altijd in het teken 
van inspiratie delen en zien welk thema daaruit tevoorschijn komt. Het jaarthema van de 
ADS: ‘vanwaar komt mijn hulp’ heeft in het startnummer van september zijn uitwerking 
gekregen in ‘Bron van vertrouwen’. Bij de aanwezige redactieleden (klein in getal dit 
keer) vormden zich vooral vragen. Wie bepaalt of ik hulp nodig heb? Roept het niet een 
grote afhankelijkheid op, die mensen ervan weerhoudt om zelf in beweging te komen? 
Misschien beter om dan de vraag te stellen: Vanwaar komt mijn vertrouwen?

voor een storm zijn. Je maakt plannen maar weet 
niet wat het leven je morgen brengt. Steeds is er de 
uitdaging om daarmee om te gaan. Soms handel je 
als ‘een kip zonder kop’, gedreven door de vlagen 
van emoties. 
Soms is daar de moed om hulp te vragen, omdat je 
ziet dat je vastgelopen bent. Soms is er een  
moment waarin je plotseling rust ervaart, een 
stilte, die als een vluchtheuvel aanvoelt en helpt 
om voor een moment het geheel te overzien. En je 
uitnodigt om bakens te verzetten of een andere 
weg in te slaan. Dat is het oog van de orkaan. Het 
is de diepe, eeuwig aanwezige stilte te midden van 
de turbulentie van het leven. Ze zijn elkaars  
uiterste tegenstelling, maar onbegrijpelijk met  
elkaar verbonden. In dat stille oog kom je tot  
jezelf, je komt weer op adem. Al is de ervaring van 
de heftige krachten nog innerlijk aanwezig. Dank-
baar besef je dat dit de plek (bron) is waar je  
volledig op kunt vertrouwen.  
Zalig de mens die die bron ervaren heeft en zich 
met hart en ziel ermee verbonden weet.  
De constante stromende beweging van het leven 
vraagt om jouw inbreng: spreken of zwijgen,  
kijken of je ogen sluiten, in de spiegel durven  
kijken en de kleuring van jouw bril willen zien, de 
kleur van jouw eigen ‘gelijk’.  
Het helpt dan om regelmatig de stilte toe te laten 
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in een moment van meditatie of gebed, of door te 
wandelen in de natuur. In die stilte gaan gedachten 
vol zorgen en oordelen liggen als dwarrelende  
bladeren. Dan ontstaat er ruimte voor verbinding 
met het oog/hart in het vertrouwen dat die  
verbinding er als onderstroom altijd is. 
Daarom de titel van mijn inbreng in dit kerstnum-
mer: in het oog, in het hart. Dit als het tegenover-
gestelde van ‘uit het oog, uit het hart’.  
 
De stormen in het leven en het stille centrum. 
De storm hebben we allemaal wel leren kennen. Je 
kunt meegezogen worden met die wervelende 
krachten, niet wetend waar je terecht zult komen. 
Je voelt je losgeslagen uit het stille middelpunt. 
Dat ligt nu zo ver buiten je ervaringswereld dat je  
nauwelijks in het bestaan ervan (nog) kunt  
geloven. Het is als de geboorte van een klein  
mensenkind, uit de warme geborgen veiligheid en 
verbondenheid, zo in het leven gezet. De herinne-
ring van voor de geboorte vervaagd en wordt  
vergeten. Die mens leeft nu in de wereld en wordt 
door de wereld geleefd. Vanwaar komt dan de 
hulp, waarop rust het vertrouwen? 
Kerstfeest: bron van hoop! Bron van vertrouwen! 
De wereld en het kerstfeest, feest van de geboorte 
van het Licht, zijn als de orkaan en het oog.  
Onbegrijpelijk verbonden in een onoverbrugbare 
tegenstelling. Geboren in die veranderlijke wereld 
maakt het er onlosmakelijk deel van uit. Het is een 
Godsgeschenk. 
Ontvang je dit geschenk met hart en ziel of blijft 
het alleen een mooi gedeeld verlangen, dat na  
afloop met alle slingers en ballen in de doos weer 
op zolder wordt gezet? 
De titel van dit Kerstnummer heeft dat vraagteken 
overgenomen. 
Maar voor mij staat er een uitroepteken: als een 
paal boven water. 
Juist dit door de natuur gegeven symbool van het 
oog in de storm wijst mij op die onbegrijpelijke 
verbondenheid. 

Beste gemeente van Alkmaar, 
Ik ben enorm dankbaar dat ik me in jullie midden kan laten 
dopen. Het is voor mij een lange weg geweest om tot deze 
stap te komen. Ik wist al lange tijd dat ik dit wilde, maar er 
bleven een aantal aspecten waar ik nog geen manier voor 
had gevonden, zoals de gemeente waar je je in laat dopen.  
Door dit nu in Alkmaar te kunnen laten doen is voor mij de 
cirkel rond. Ik kan me ook voorstellen dat jullie me nog niet 
goed genoeg kennen om m’n intentie achter de uitnodiging 
te zien, dus vandaar dit begeleidend schrijven. Na het lange 
proces is dan daadwerkelijk de kogel door de kerk.  
Geholpen door Jasper Heemskerk hebben we dit beeldend 
proberen weer te geven. Ik kan me voorstellen dat het 
plaatje controversieel is binnen het doperse gedachtengoed, 
maar dat is de keuze om me bij jullie te laten dopen natuur-
lijk ook al. Het lijkt me goed om hier aandacht voor te  
hebben. Het gaat hierin dus om een bewuste keuze.  
In spreekwoordelijke zin betekent de kogel door de kerk 
een radicale aanpassing of verandering van de strategie. Dit 
is ook wat er gebeurd is voor mij bij de zoektocht naar de 
manier waarin ik gedoopt kon worden. Er zullen ook  
mensen komen die dichtbij me staan maar niet bekend zijn 
met het doperse gedachten goed, het gezegde kan zo goed 
uitgelegd worden, maar nog mooier is om nu ook een reden 
voor de geweldloosheid aan te kaarten en uit te leggen.  
Als je goed naar de prent kijkt, dan zien jullie dat de kogel 
afbuigt. Dit is natuurlijk niet hoe het in de realiteit gaat. Ik 
hoop dan ook dat jullie het symbolisch kunnen zien. Als 
doopsgezinde in Nederland zijn we erg goed geweest in ons 
aanpassen en meevormen. Reeds is er ook een nieuwe  
dynamiek in de wijze waarop we belijden en geloven en we 
zijn een gemeenschap van doen. We zetten ons in voor 
standpunten die ons aan het hart gaan en hierin kunnen we 
ons best radicaal uiten. In geweldloos verzet bijvoorbeeld, 
de weg van de kogel ombuigen (CPT) of het omsmeden van 
zwaarden naar ploegscharen (Jesaja 2 : 4). 
Als u de prent goed bekijkt staat er nog veel meer beeld-
spraak in en hoop ik dat u het mennistenblauw herkent. In 
de dienst zal hier meer aandacht voor zijn en hopelijk is het 
ook een aanleiding om met elkaar in gesprek te zijn. Het 
leek me echter belangrijk om al wel enige uitleg te geven 
over het geweer in de prent. Ik zou geen verkeerd beeld  
willen scheppen. 
Hopelijk tot de 19de, ik sta u dan en de week erna als ik 
voor ga uiteraard graag te woord. 
Lieve groet, Rinske 



Onze 17-jarige kleindochter Cato studeert een jaar 
in Amerika. Danville, Illinois, is als je haar mag 
geloven een oer saai oord waar niets gebeurt. 
Door een samenloop van omstandigheden kwam 
ze terecht op een r.k.-highschool, een van de  
bevindelijke soort. Conservatisme alom; jongeren 
onder elkaar hebben het met veel overtuiging over 
wat zondig is – voor een Amsterdam meisje dat 
niet kerkelijk is opgevoed nogal bevreemdend.  
Iedereen is ’ín Trump’ skypet ze. Wat zeg je dan 
als oma?  Dat ze vooral zichzelf moet blijven en  
de gewoonten van het gastgezin dient te accepte-
ren. ”En toon respect voor wat niet jouw ding is.  
Schrijf vooral op op wat je meemaakt”, voegde ik 

Jeanne Kleijn-Seijffer 

Hoop voor de wereld? 
Hoe het vraagteken  
een punt kan worden 

er nog aan toe, want ik ben benieuwd naar haar 
ervaringen. Wat betekent Kerst in Amerika, hoe 
gaan ze daar in de provincie om met de boodschap 
uit Bethlehem? Wat hoort ze in het Russisch- 
orthodoxe gezin over klimaatproblemen en  
bewapening? Als ik mijn kleindochter goed beluis-
ter zijn de Tien Geboden heel belangrijk; maar er 
wordt niet ’groen’ gedacht. Krijgen ze de adviezen 
van Jezus om wapens om te smeden tot ploeg-
scharen dan niet onder ogen; en de raad om goede 
rentmeesters te worden? Naar Bethlehem willen ze 
vast wel, dat wil  iedereen. Schattig zo'n kindje. 
Het verzoent je met het bestaan en je wenst het 
een mooi, versierd leven. Daarin zijn alle mensen 
gelijk. Dank U, Allerhoogste. Voor dit kind  
wensen wij het allerbeste, hij is een belofte. Maar  
beschermen kun je hem niet. Ook hij moet  
incasseren, vroeg of laat. Liefde is onverbrekelijk 
verbonden met lijden, hoe moeilijk is dat te aan-
vaarden. Vol ijver werken we aan een persoonlijk 
paradijs op aarde en voor je het weet zijn we  
uitsluitend bezig met eigen toekomst en die loopt 
niet altijd gelijk op met de verlangens van anderen.  
Het maakt ons kregelig, we waren toch goed 
bezig? Waarom die adviezen voor een andere  

’Christus, der ist mein Leben’, klonk het op zondagmiddag 13 oktober in de Witte Kerk in 
Heiloo. Uitgevoerd werd Bach's cantate bwv 95 – prachtig uitgewerkt, sprankelend en vol 
vertrouwen. Even namen dirigent Gerard Leegwater en zijn orkest en solisten ons mee naar 
een andere wereld, een van opperste hoop. Ik voelde me ineens heel erg op weg naar  
Advent, maar thuis zette de krant me weer helemaal in de werkelijkheid: overal onvrede. 
Onbegrip, woede en onlusten, hufterigheid... tegen zoveel negatiefs is een mens niet  
opgewassen. Alles moet sneller dan snel en niet iedereen kan het moderne levenstempo aan. 
Jonge mensen vallen uit de boot; ouderen genieten weinig van hun laatste jaren want ze 
weten dat ze de maatschappij tot last zijn.   
De problemen stapelen zich op en de overheid doet aarzelend wat zij vermag. Intussen 
lopen de discussies hoog op. Hoe zo ’hoop voor de wereld’ als er weer  nieuwe ivoren  
torens worden  gebouwd, zelfs door Christenen. Dat zijn toch de tochtgenoten van Jezus 
van Nazareth? Daar komen ze toch voor, zondags in hun kerken? Leren ze daar niet om 
met open ogen in de samenleving te staan? ’Christus, Hij is mijn inspiratie’, zeiden ze bij 
hun belijdenis. Maar wie kan hem letterlijk volgen? Zijn weg blijkt voor gewone  
stervelingen te zwaar. Toch is het de juiste. Hoop voor de wereld? Sinds Jesaja’s visioen blij-
ven wij geloven in dat wonder, en naar  lichtpuntjes zoeken in de soms pikzwarte nacht.
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zoals ook trouw aan wie we ooit vurig beminden 
plotseling teloor kan gaan. Verlossing willen we, 
het zonnige pad van eigen geluk en gelijk. Maar 
Gods werkelijkheid blijkt anders.     
Met Kerst krijgen we gelukkig een nieuwe kans. 
Er wordt in het aardedonker een licht ontstoken 
waar zelfs ongelovigen bij stil staan. Op het eind 
van het jaar zit er heiligheid in de lucht. Mensen 
gaan weer eens vaker naar de kerk of luisteren 
naar het Weihnachtsoratorium. Ze denken aan uit 
het oog verloren bekenden. Er reizen wenskaarten 
door de wereld en het parlement gaat op reces. 
Heilige nacht... stille hoop dat er geen gekke dingen 
zullen gebeuren: aanslagen, vuurwerkellende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoop voor de wereld? Altijd weer dat vraagteken.  
Er zit niets anders op dan leren leven met het  
lijden. Dat is de kern van het verhaal van Jezus 
dat begint met met een vrolijke opmaat, bemoedi-
ging die ons sterken moet om de boodschap van 
deze rabbi te verduidelijken. Het Licht is er al, het 
brandt in de harten van de mensen om je heen, 
mensen die ook niet kunnen leven met dat  
vraagteken.  Laten we daarom blijven  nadenken 
over wat hij ons te zeggen heeft. Hebben we  
tenminste een startpunt voor het nieuwe jaar.   

aanpak van wereldzaken? Nu even niet; we roepen 
dat al jaren. Morgen, misschien... En dan is het  
ineens kwart over de beruchte twaalf en dreigen 
wij verworvenheden te verliezen die we als  
normaal beschouwen. Iemand een goed idee? 
 
Blijdschap 
Laten we beginnen bij de blijdschap over de  
geboorte van het Kerstkind, die wij - gelovig of 
niet - delen met de moeder van Jezus. Blijdschap 
werkt helend en geeft energie, genereert  
optimisme. Proost, zeg je op Kerstavond en je 
schenkt wijn in of een sapje. Vul het glas voor de 
helft, meer heb je nog niet nodig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Louise Fresco, columnist van de nrc, gaf onlangs  
in die krant blijk van deze positieve kijk. ’Er  
gebeurt al veel goeds op het stuk van verduurza-
ming’, zegt de schrijfster die o.m. voorzitter is van 
de Raad van Bestuur van Wageningen Universiteit 
& Research. Nee, het glas is niet leeg; we moeten 
er wel op toezien dat het op tijd wordt bijgevuld. 
Met vertrouwen dat het goed komt? Is dat geen 
dagdromerij in een wereld vol eigenbelang en  
onbegrip waar steeds meer onvrede op straat 
wordt  uitgevochten en mensen niet meer naar  
elkaar luisteren? Wie opent onze oren, wie stopt 
de oorlog in ons hart? Het antwoord komt van de 
man die ooit het moeilijke Eerste Testament voor 
ons verklaarde. Hij leerde dat God ons gedacht 
heeft als elkaar liefhebbende mensen; zie je naaste 
en herken je broeder of zuster. Makkelijk gezegd, 
maar als die naaste je niet welgezind is wordt de 
liefde een last. Ligt dat eigenlijk niet voor de 
hand? Kijk je naar de geschiedenis van de Heer, 
dan ontdek je dat liefde lijden betekent maar toch 
overeind blijft. Maria (vrouw van zeven smarten), 
weet daar alles van. Ze baarde Gods zoon, ze had 
reden om zich zorgen te maken over dat bijzondere 
kind, ze stond bij zijn gemartelde lichaam aan het 
Kruis. Een man van 33 nog maar, bejubeld door 
de wereld maar wat verbleekt ons ’hosanna’ snel, 
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Het gedicht is een impressie van mijn werken in de  
Wereldwinkel van Purmerend. 
  

Kerststallen  – in de Wereldwinkel –   
Een klein jongetje 
blijft maar vragen 
om met elke kerst 
een baby-Jezus. 
 
 

Michiel de Jong 

Stijn Fens’ column in Trouw bij het overlijden van Mies Bouman: 
”Niets is helemaal zeker. We komen maar niet los van het leesteken 
dat nu eenmaal aan ons kleeft: het vraagteken.” 

Jezus is allang dood 
wil z’n moeder 
hem doen geloven. 
Daar wil hij niet aan. 
En terecht denk ik. 



 
De avonden 
Schemering schuurt aan de straten 
Leven is een cryptogram geworden 
Ik los mij met vergeten woorden op 
Stilte snijdt als een mes door de kamer 
Eenzaamheid is een elfletterwoord 
Dat alleen dichters kunnen schrijven 
Ik ben een wachter naast het raam 
Waarin de zoon van mijn vader spiegelt 
Tot lichten doven en nacht mij haalt 
Maar ergens in mij woont een kind 
Dat op een rode step naar huis rijdt 
Waar er op hem wordt gewacht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik wens u allemaal een goede en warme kersttijd 
toe en laat anderen uw liefde en aandacht extra 
voelen. 

Ja, zo is de maand december al weer aangebroken 
en straks is het kerstmis. Een jaar ging voorbij aan 
ons, stervelingen die wij zijn. Een jaar dat voor ie-
dereen anders is verlopen. Ik moet u eerlijk zeggen 
dat dit keer mij de kleurrijke inspiratie ontbrak 
om een pasklaar kerstartikel te schrijven. Ik heb 
het tot het laatste uitgesteld. In onze familie en 
vriendenkring zijn ons het afgelopen jaar vijf  
mensen ontvallen. Je verstand zegt dat de dood bij 
het leven hoort en dat het een komen en gaan is, 
maar je gevoel zegt iets anders. De gedachte van 
’heden ik morgen gij’ komt dan ook boven borre-
len met onrust en angst. De dood is dit jaar akelig 
dichtbij gekomen. Het zal wel aan de leeftijd  
liggen. De eenzaamheid die je kan overvallen, je in 
de steek gelaten voelen, de ziektegeschiedenis 
eraan vooraf, of het plotseling overlijden van een 
naaste gaat diep door je ziel. Hoe moet je nou met 
de dood omgaan? Hoe kun je er aan wennen? De 
kersttijd is voor velen weliswaar een vreugdevol 
gebeuren, maar voor nabestaanden kan het een 
verdrietige en aangeslagen tijd zijn. Een zielsver-
langen met zielepijn. Soms nog jaren later, dat men 
zegt: “Ik ben blij dat deze dagen weer achter de 
rug zijn”. Het gedicht hierboven van Hans Bouma 
zegt dat wij niet verloren zijn door de komst van 
de zoon van God, Jezus Christus (hij die redt) en 
dat we ons altijd kunnen afstemmen op deze bron 
van universele inspiratie en in stilte of hardop  
vragen om richting, steun en kracht om het leven 
aan te kunnen en je dagelijks werk te kunnen  
voltooien. Daar komt het steeds toch weer op 
neer, het bidden tot die Onzichtbare positieve 
lichtkracht. Het gevoel krijgen dat je een thuis 
hebt in je eigen geest en gehoord wordt, dat je  
geleid wordt en beschermd als je er om vraagt en 
een relatie opbouwt met die kracht, met die  
Heilige Geest. Het gevoel dat je kind mag zijn en 
je geborgen weet. Met de geschriften die bestaan, 
de Bijbel en de psalmen, als leidraad. 
Ik heb een gedicht gekregen van de dichter René  
Hillenaar uit Utrecht, wat ik mag plaatsen en 
waarvan ik denk dat het hier bij past. 

Agnes van Menen-van Lienen 

Naar huis 
Een oordeel een teken 
Vieren en treuren, gemengde gevoelens dat dit moest gebeuren niet de bedoeling. 
Dat kind in de kribbe een oordeel een teken geen mens in ons midden rechtvaardig gebleken. 
Dat kind ons geboren een ingreep van boven wij waren verloren zover moest het komen. 
Een zoon ons gegeven wij willen het vieren met vrees en met beven o God goedertieren. 

                              Hans Bouma : Kom ons te boven
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Overlijdensberichten  
Op 12 oktober overleed Gré Hetem-de Jong. Gré was  
jarenlang als belangstellende bij onze gemeente betrok-
ken. De laatste jaren kwam ze niet zo vaak meer naar de 
kerk. Haar gehoor ging sterk achteruit, waardoor ze de 
diensten niet meer kon volgen. Nog niet zo lang geleden 
vroeg ze ons om haar naam uit onze administratie te 
halen. Nu lazen wij haar rouwadvertentie in de krant. 
Op 20 oktober overleed Gerard Ibink. Gerard was een 
trouwe bezoeker van onze kerkdiensten. Hij had zo zijn 
eigen plaats in onze gemeente. We misten hem al enige 
tijd, maar omdat hij nooit zijn adresgegevens met ons 
had willen delen waren wij helaas niet in staat om na te 
gaan waarom hij niet meer kwam. Een rouwadvertentie 
in de krant gaf daar het verdrietige antwoord op.  
In memoriam Wil de Jong-Dyrbye 
Op 20 oktober overleed zuster Wil de Jong-Dyrbye. Wil 
werd op 1 september 1930 in Amsterdam geboren. Een 
stad waarvoor ze haar hele leven een bijzonder plaatsje 
in haar hart bewaarde, hoewel ze op vele plaatsen in het 
land gewoond heeft. Ze groeide er op en studeerde er 
theologie, maar deed uiteindelijk geen proponentsexa-
men voor het Doopsgezind seminarium. Op 6 juli 1957 
trouwde ze in de Singelkerk met Sake de Jong. In die 
kerk was ze eerder ook op haar belijdenis gedoopt. Sake 
was hervormd predikant. Zij volgde haar man die in 
Eext werd beroepen. Wil werd lerares maatschappijleer 
op een opleiding voor apothekersassistenten. Vele  
verhuizingen volgden en uiteindelijk belanden ze in  
Alkmaar, waar ze opnieuw lerares maatschappijleer 
werd. In die tijd ging ze ook regelmatig bij ons in de 
kerk voor in de dienst. Wil en Sake kregen samen vier 
dochters, waarvan er helaas twee al op zeer jonge leeftijd 
overleden.  
Sake overleed op 18 oktober 2015. Wil ging na die tijd 
vrij snel achteruit. Zij leed aan de ziekte van Parkinson 
en de dementie die daarmee gepaard ging maakte dat ze 
af en toe wat in de war was. Toch heb ik nog een aantal 
zeer interessante en geanimeerde gesprekken met haar  
gevoerd. Ze vond het fijn om over haar leven te vertellen 
en de rol die haar geloof daarin gespeeld heeft. Door haar 
ziekte was de afstand tot de doopsgezinden misschien wat 
groter geworden, maar ze bleef het wel en wee in de  
gemeente op een afstand volgen. Bezoeken van de  
wijkcontactpersonen en van mij stelde ze erg op prijs. 
Moge de gedachtenis aan haar naam allen die haar  
dierbaar waren tot zegen zijn.  
Op 8 november overleed Piet van der Werf uit Heiloo. 
Piet was de echtgenoot van zr. Gré van der Werf- 
Groenland. Het echtpaar Van der Werf had weinig  
contact met de gemeente.  
Alle overleden leden, vrienden en belangstellenden van 
onze gemeente leven voort in onze harten en wij  
herdenken hen elk jaar samen in de dienst op de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar. Dit jaar is dat op zondag 
24 november.                                       

Louise Pondman 

 
Avond voor Kerst  
In de velden van Efrata 
schieten schapen en herders 
vol van warmte en licht.  
Over het kerkplein hangt 
het gezang van vredesengelen: 
’Allicht worden mensen eens wijs’  
Bij de kerkdeur klinkt al het Kyrie eleis. 
Binnen het Huis zingt uit aller hart en mond: 
’Als appelbloesem in de winter’ rond.  
Even maar beukt de wind het Huis. 
Schieten ook mensen vol warmte en licht. 
 

Eerste Kerstdag  
Het pauselijk urbi et orbi  
gaat zegenend door de ether. 
De koninklijke kersttoespraak 
wast het volk oren en ogen, 
slijpt het mens-zijn op scherp.   
Eerst verwonderd ben ik 
als tegen de schemering 
- geheel onverhoeds -  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

de aartsengel Michael zegt: 
“Ik en mijn heerscharen, 
jullie mensen, een voet 
een hand en een licht, 
je mag het ervaren”  
Ik overweldigd 
knik verlegen. 

 
Michiel de Jong 
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In 2015 gingen mijn toenmalige partner en ik uit  
elkaar en stond ik ineens op straat: geen huis, geen 
geld, geen spullen. Ik heb een tijdje op huizen  
gepast van vriendinnen en her en der gelogeerd, 
maar dit was geen permanente oplossing. Gelukkig 
bood een goede vriendin aan dat ik zolang het 
duurde bij haar en haar gezin mocht komen wonen. 
In hun huis in Den Ilp was een aanbouw met een 
privékamer. Dit aanbod heb ik met beide handen 
aangegrepen; wonen bij een vriendin, met haar 
gezin en een eigen plekje voor zolang nodig... wat 
een geschenk! Tegelijkertijd ging ik op zoek naar 
werk en een plekje voor mezelf. Na drie maanden 
vond ik een leuk klein huisje in Amsterdam Nieuw-
West. Net op tijd: want mijn vriendin ging ook ver-
huizen naar een andere stad! Echter, ik had nog 
steeds geen spullen. Als ik denk aan de vraag; van 
waar komt mijn hulp denk ik aan dát moment dat 
ik bij de Doopsgezinde Gemeente Amsterdam om 
hulp vroeg van spullen. 
Ik was aan het verhuizen – als ik zeg: ik had geen 
spullen is dat niet helemaal juist; ik had wél heel 
veel boeken! – en op dat moment kwam een zuster 
van de Doopsgezinde Gemeente aan met een kook-
plaat voor mijn keuken, de nieuwe buurvrouw gaf 
me een oven en via gratis af te halen kon ik een 
koelkast ophalen! Een andere zuster schoot me de 
volgende zondag aan in de kerk; ik heb een  
compleet servies en pannenset over. Oma gaf me 
haar keukentafel. Van de ouders van de vriendin 
waar ik logeerde kreeg ik van de Doopsgezinde  
bazaar wat stoelen en wat plantjes om de boel op te 
vrolijken; ik was ineens ingericht! 
Er is een Bijbeltekst die zegt: ‘vraag en u zult gege-
ven worden’ en ik moet eerlijk zeggen dat ik dat 
niet zo letterlijk had verwacht!  
Van waar komt mijn hulp? Het gebed om kalmte 
werd in de dienst van 10 november door dominee 
Louise Pondman in het slotgebed verweven: ”God 
geef me de kalmte, om te accepteren wat ik niet kan 
veranderen. De moed om te veranderen, wat ik kan 
veranderen. En de wijsheid om tussen deze twee het 
onderscheid te maken.” (toegeschreven aan:  
Reinhold Niebuhr, liedboek blz. 1448) 
Het gebed om kalmte hielp mij om in te zien dat ik 
iets kon veranderen aan de situatie waar ik inzat: 
een huis zonder spullen. Hoe kan ik daar verande-
ring in brengen? Door anderen om hulp te vragen. 
Dit was niet gemakkelijk, maar het is gelukt.  
Mijn hulp kwam vanuit de gemeente, vrienden en 

familie, het lijkt wel alsof mijn vraag aan de  
gemeente is gehoord door God en een sneeuwbal-
effect in gang heeft gezet. Nu ik dit zo opschrijf, 
koester ik dat moment. Ik kreeg door het gebed om 
kalmte de moed om te vragen wat ik nodig had.  
En toen had ik een ingericht huisje! Een klein huisje 
in Amsterdam West met genoeg spullen om me te 
kunnen redden. Echter, ik voelde me eenzaam. Ik 
kwam bij die vriendin vandaan met haar gezin en 
de reuring en daarvoor woonde ik samen met mijn 
toenmalige partner en zijn twee kinderen. Nu was 
ik alleen.  
Van waar kwam mijn hulp? Wederom vond ik hulp 
in het gebed. In het nieuwe liedboek staan hele 
mooie gebeden en gedichten. Dit is mijn favoriet: 
 
Zoals het licht 
ons elke morgen 
nieuw verschijnt, 
ons wekt 
en koestert 
met zijn stralen,- 
wek Gij God, 
zo ook mij! 
 
Zoals de zon 
geen dag 
ons in het donker laat,- 
laat mij uw trouw 
nu ook weer dagen!  
                  Sytze de Vries (liedboek blz. 535) 
 
God is er altijd, net als de zon. Je bent niet alleen. We 
moeten het ons alleen steeds opnieuw herinneren. 

Andrea Wieffering 

Van waar komt mijn hulp?

Schep doorgang 
aan wat zorgen baart, 
wat angst aanjaagt, 
en zet mij 
recht weer op mijn voeten: 
niet moedeloos, 
niet hopeloos verlamd, 
maar opgericht,  
met opgeheven hoofd 
tot U, 
mijn Zon, 
mijn dag, mijn Licht! 

 
Gezegende Kerst 

 
Hoog bezwangerd de lucht 
Sterren stralen van de hemel 

De volle maan lonkt 
Het duister licht op 
Woorden ademen 

Nieuwe Hoop 
 
 

Michiel de Jong  
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Over de toekomst  
van de gemeente 
Tijdens de gemeentevergadering van 10 november 
bleek hoe kwetsbaar we als gemeente soms zijn. 
Die kwetsbaarheid trof deze keer de kerkenraad. 
Joke Bakker heeft onlangs om gezondheidsredenen 
haar taak als voorzitter van de kerkenraad neer 
moeten leggen. Rineke de Jonge moest helaas ook 
door ziekte verstek laten gaan. Toen zaten er  
tijdens de gemeentevergadering nog slechts twee 
kerkenraadsleden achter de tafel, Anne de Jong en 
Hilda Wouwenaar.  
Gelukkig vonden we Anneke Struijf bereid om als 
vakkundige dagvoorzitter de vergadering te leiden, 
zodat Anne zijn taak als penningmeester en Hilda 
haar taak als secretaris en notulist van de vergade-
ring konden uitoefenen, zonder een dubbele rol te 
moeten vervullen. Een klein maar dapper team, dat 
eigenlijk ondersteuning nodig heeft.  
Maar waar vinden we de kandidaten om de  
vacatures in de kerkenraad te vervullen? Of zijn er 
ook andere manieren te bedenken om met de  
bestuurlijke taken om te gaan die er nu eenmaal in 
een kerkelijke gemeente te vervullen zijn?  
 
De kring Bergen/Schoorl/Heerhugowaard heeft het 
afgelopen voorjaar al eens verkennend over de 
toekomst van de gemeente nagedacht. De leden 
van deze kring boden aan om met dit onderwerp 
verder aan de slag te gaan.  
We begonnen maar weer even bij het begin. 
Waarom zijn wij ook al weer gemeente? Waar  
hebben wij behoefte aan? Wat verlangen wij? 
Welke verhalen delen wij met elkaar? Met de  
antwoorden op die vragen dachten wij na over 
hoe al die behoeften in een organisatie als een  
gemeente vorm zouden moeten krijgen.  
Wat vinden wij dan belangrijk? De volgende keer 
gaan we de taakomschrijving van de kerkenraad 
en het reglement er maar eens bij pakken en  
stellen wij ons de vragen: Wat gebeurt er? Wat 
moet er gebeuren? En wat kan er anders? Het zijn 
geen vragen waar direct een pasklaar antwoord op 
te geven is.  
 
We hopen dan ook dat ook in andere groepen dit 
gesprek gevoerd gaat worden. Samen kunnen we 
dan proberen te komen tot een aanzet voor een 
weg voor deze gemeente die past bij de huidige tijd 
en omstandigheden. Doet u ook mee? Als leden 
dragen wij immers samen de verantwoordelijkheid 
voor de gemeente.                     

         Louise Pondman 

December... 
de dagen worden korter en korter  
Advent, tijd voor bezinning. Kerstfeest, feest van 
licht en vrede toch? 
Helaas is er in de wereld geen vrede. Waar is toch 
de vrede, waarover de kerstengel zong en wij ieder 
jaar weer met de kerst zingen. 
De laatste tijd ben ik druk bezig met het maken 
van kerstkaarten. Zo intensief dat ik er ‘s nachts. 
van droomde. Geen angstdroom gelukkig. Integen-
deel, het was een mooie droom, want in die droom 
verscheen een kerstengel en ik vroeg aan hem of 
hij misschien wist hoe wij en heel de mensheid met 
elkaar in vrede zouden kunnen leven. 
De kerstengel liet mij drie paden zien waar, zo zei 
hij, mensen veelvuldig gebruik van maken en op 
die manier nooit in vrede kunnen leven. 
 
• Het eerste pad is het pad van de belangrijkheid, 
carrière en eigen belang. Wie dit pad opgaat, zal 
moeilijk tot vrede kunnen komen. Dit pad ligt n.l. 
bezaaid met jaloezie. Mensen die dit pad opgaan, 
zullen steeds maar bezig blijven met zich te verge-
lijken met anderen. Dat geeft onrust en geldings-
drang. 
 
• Het tweede pad is het pad van het hebben.  
Mensen die dit pad opgaan, zullen altijd lijden aan 
onrust. Ze zullen nooit te verzadigen zijn. In plaats 
van vrede, vinden zij angst voor verlies. 
 
• Het derde pad is het pad der vromen, die bang 
zijn dat ze niet in de hemel zullen komen. Ze  
zullen steeds hard zijn voor allen die nu eenmaal 
niet zo vroom zijn van huis uit en in plaats van 
vrede is hun hart vol van oordeel. 
Wat is dan het goede pad kerstengel, vroeg ik, wil 
je ons dat levenspad dan wijzen? 
“Kom mee”, zei de kerstengel, kom mee en ik ging 
met hem mee. Zo bracht hij mij tot in de grot bij 
het kind in de kribbe. 
Ik vroeg: Kind van de kerstnacht, wat is eigenlijk 
jouw levenspad? Het kind zei: ”ik ben de weg. Ik 
ben gekomen om die te gaan en aan ieder de weg 
te wijzen.” Tja, wat een droom, als iedereen deze 
weg toch eens zou vinden, wat zouden we elkaar 
het leven gunnen, wat zouden de mensen goed zijn 
voor elkaar. 
De kerstdagen komen al aardig dichterbij. Hoe wij 
het kerstfeest straks ook mogen beleven, ik hoop 
dat het ons innerlijke vrede mag brengen, hoop en 
ook wat vertrouwen. 

Tini Visser 
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Joke Bakker in ARK-dienst:  
afscheid van de Sint Josephkerk

Tango in de kerkzaal 
Project Geestdrift:  
’De moed om te vertrekken’

Harould en Annelies Klinefelter:  
wereldvrede als levenswerk

Onze deelname  

aan Victory Sail

Internationaal bezoek Project Geestdrift:  
’The Long and Winding Road’

Oogstdienst DoReLu

100 Jaar Doopsgezind  
Kerkkoor Alkmaar

Vocal Group ‚Close-Up’  

tijdens Monumentendag

Collectedoelen december/januari  
1/8 december 
Collecte ten bate van de isba Interkerkelijke sociaal 
beraad Alkmaar e.o. Doel van deze stichting is, be-
vorderen dat recht wordt gedaan aan mensen die 
door omstandigheden in de knel zijn gekomen 
Bankrekening: 651258502 t.n.v. i.s.b.a. te Alkmaar  
15/22 december 
ten bate van Amnesty Internationaal. 
Bankrekening rekening nl45trio 0198100000.  
25 december, 1e Kerstdag 
Projecten van de Stichting Doopsgezind Wereld-
werk. Bankrekening: nl27trio0786880333 t.n.v. 
Stichting Doopsgezind Wereldwerk.  
29 december  
Collecte doel nog nader vast te stellen.  
5/12 januari 
ten bate van het Nederlands Bijbelgenootschap. 
Bankrekening: 266380808  
19 januari 
ten bate van Menno’s Global Village 
nl19abna02434938 66 t.n.v. Algemene Doopsge-
zinde Sociëteit, Amsterdam o.v.m. Menno’s Global 
Village 
 

Bloemen en collecten       Eigen  Extra  
            gem.    collecte 

27-10 Hr. H. van de Kraats  32,50  46,65 
03-11 Zr. J.G. v.d. Baan-Schrieken 56,20  53,30 
10-11 Br. K. Sabel  51,25  66,45*)    

            *)  t.b.v. de Stichting Colorful Chances. 
17-11 Br. W. van Slooten  34,40  45,35Mooie gebeurtenissen in 2019
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Dank 
Voor mijn 75ste verjaardag bracht Antoinette mij 
een prachtige bos bloemen. Ik wil de gemeente 
heel hartelijk bedanken hiervoor.                                    

                Joke Smak-de Vries  
Op 14 november jl. waren Gerard en ik 50 jaar ge-
trouwd. Hermine Koornneef kwam ons namens de 
gemeente feliciteren met dit heuglijke feit. Ze gaf 
ons een prachtig boeket en daar genieten we elke 
dag van. Hartelijk dank voor deze lieve attentie. 

Gerard en Klaartje van Leersum  
Afgelopen zondag kreeg ik van de Gemeente voor 
mijn tachtigste verjaardag via de wijkcontact- 
persoon Agnes van Menen een attentie in de vorm 
van een fles wijn. Mijn hartelijke dank hiervoor. 
Het is  toch de kleine persoonlijke aandacht die  
belangrijk is. Het wordt bijzonder op prijs gesteld. 

Bert Siebeling  
Als een verrassing kreeg ik op 17 november de 
kanselbloemen voor de ziekte die er is en de  
behandeling de komende maanden. Veel last heb 
ik op het ogenblijk niet, maar wel door de  
hormoontherapie erg moe. Mij realiserend dat het 
er wel is, maar gelukkig op tijd behandeld.  
Van de reuma heb ik veel meer last omdat ik daar-
voor maar weinig medicijnen krijg. Die ik zou krij-
gen gingen niet door omdat deze niet tegelijk 
ingenomen kunnen worden. Het lastige is dat ik 
mijn hobby  moeilijk kan uitvoeren. Maar ik vraag 
wel hulp als het nodig is. Nogmaals bedankt voor 
de bloemen.                       Wiebe van Slooten 



Berichten uit de kerkenraad 
Nu zr. Joke Bakker, wegens gezondheidsredenen, al 
haar taken heeft neergelegd wordt de kwetsbaar-
heid van de kerkenraad duidelijk gevoeld. Zr. Hilda 
Wouwenaar zit voorlopig de vergaderingen voor en 
verder worden de taken onderling verdeeld. 
In onze vergadering van november hebben we zr. 
Annie en br. Kees Knijnenberg ontvangen om te 
praten over hun aanvullend agendapunt voor de 
Gemeentevergadering. Zr. Jopie Siebeling was mee 
ter ondersteuning. Ondertussen is de Gemeente-
vergadering geweest en kunnen we terugkijken op 
een goede bijeenkomst.   
We vinden het belangrijk te weten wát te doen als 
we onverhoopt onze gebouwen moeten verlaten 
bij calamiteiten. We denken erover in het voorjaar 
een oefening te houden. 
De kersttijd komt eraan: 10 december wordt de 
boom opgezet in de kerkzaal en 13 december wordt 
de kerkzaal en de Mennozaal mooi versierd. Staats-
bosbeheer uit Schoorl levert weer het groen.  
We hebben besloten uit de pot Diaconie €250,- te 
doneren voor de diensten in De Vleugels. Zoals u 
in onze vorige Op Weg hebt kunnen lezen, begint 
het budget voor de diensten op te raken. Er is 
€1.000,- per jaar nodig. Hopelijk zijn er nog  
andere kerken, aangesloten bij de ark, die willen 
doneren om de diensten mogelijk maken, zolang 
er behoefte aan is. 
In verband met de wet op de privacy is het door-
geven van een adres aan anderen niet toegestaan. 
Alleen als de persoon in kwestie toestemming 
heeft gegeven, mag het wel. Voortaan hier alert op 
zijn want het is zó makkelijk iemand een adres te 
geven voor het sturen van een kaartje o.i.d. dat de 
gedachte dat daarmee een regel wordt overtreden 
niet eens opkomt. 
Op uitnodiging van de agz (Adviesraad voor 
Geestelijke Zaken van de ads) waarin ook onze 
predikant zitting heeft, is een studiegroep ge-
vraagd een feestelijke viering van de grond te krij-
gen rondom de Bergrede en dat die viering 
jaarlijks terugkeert in de gemeenten in de periode 
tussen Kerstmis en Pasen. Om niet overhaast te 
werk te gaan, denkt de studiegroep aan een eerste 
viering in het voorjaar van 2021. We hebben een 
datum: 14 februari.  
Het gesprek dat de kerkenraad heeft gehad met 
Rinske Rompen-Phaff over haar belijdenis is een 
goed gesprek geweest. Haar belijdenis is kort en 
bondig en geeft een duidelijk beeld hoe zij staat in 
haar geloof. We zijn blij dat in onze Gemeentever-
gadering goedkeuring verleend is voor haar doop. 
Zoals u weet, wordt ze geen lid bij ons, maar gaat 

haar attestatie direct naar de ads in Amsterdam. 
Er zijn meer jongeren die zich niet gebonden  
voelen aan één bepaalde gemeente maar wel met 
de wereldwijde Broederschap. Daarom is 19  
januari  zo’n mooie datum voor haar doop, want 
dan is het ook Wereldbroederschapsdag! 
Zr. Hilda Wouwenaar heeft de heer Verhave  
gemaild dat in onze Gemeentevergadering besloten 
is het knipwerk van ds. De Bleyker niet aan te 
schaffen (28 tegen 2) en de heer Verhave heeft  
gemeld begrip te hebben voor deze beslissing. Zijn 
doel was om meer mensen te laten genieten van dit 
doopsgezind erfgoed, maar voor nu: punt er achter. 
Het stuk heeft een ereplaats in zijn collectie. 
                        Anneke Struijf, notulist kerkenraad 

Activiteiten in december/januari   
december 2019 
27-11 19.00 uur  Inspiratie Café          Mennozaal 
02-12 09.30 uur  Onderhoudscie.        Mennozaal 
03-12 10.00 uur  Ontmoetingskring    Mennozaal 
04-12 09.30 uur  Kerkenraad        Kerkenr.k. 
09-12 14.15 uur  Koorrepetitie        Mennozaal 
11-12 20.00 uur  Mennonights 
13-12 09.30 uur  Kerstversiering aanbrengen

   Kerk- en Mennozaal 
16-12 14.15 uur  Koorrepetitie        Mennozaal 
17-12 10.00 uur  Kring Heiloo        I.v.d.Pavert 
18-12 14.00 uur  Adventsviering        Mennozaal 
24-12 20.00 uur  Kerstav. Geestdrift    Kerkzaal  
januari 2020 
05-01 10.00 uur  Nieuwjaarsgroet  Kerk/Mennoz. 
06-01 14.15 uur  Koorrepetitie        Mennozaal 
07-01 10.00 uur  Liturgiecie.        Mennozaal 
08-01 09.30 uur  Kerkenraad        Kerkenr.k. 
08-01 20.00 uur  Mennonights 
13-01 14.15 uur  Koorrepetitie        Mennozaal 
14-01 10.00 uur  Ontmoetingskring    Mennozaal 
14-01 14.00 uur  Kring Bergen/Schoorl/HHW 
20-01 14.15uur   Koorrepetitie        Mennozaal 
21-01 10.00 uur  Kring Heiloo        I.v.d.Pavert 
21-01 14.00 uur  Filmmiddag        Mennozaal 
23-01 19.00 uur  Inspiratie café        Mennozaal    
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: 13 januari 2020. 
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       wordt vervolgd  
In augustus j.l. zijn de deelnemende gemeenten 
van Project Geestdrift bijeen geweest in Dopers-
duin. De vraag ligt dan voor: hoe is het gegaan en 
gaan we ermee door? Unaniem is besloten het  
project-team te vragen door te gaan en ook de 
Doopsgezinde Gemeenten Beemster-Oosthuizen en 
Krommenie bij het project te betrekken. ADS- 
directeur br. Henk Stenvers adviseert het project te 
vervolgen voor een periode van drie jaar, ingaande 
1 januari 2020. Ook al om dan de fondsen te  
kunnen vragen het project financieel voor drie jaar 
te willen steunen.  
Het regionaal team Project Geestdrift heeft het 
nieuwe projectplan en de begroting ervoor  
afgerond. Binnenkort gaan de subsidie-aanvragen 
de deur uit. De Algemene Doopsgezinde Sociëteit 
treedt op als aanvrager-penvoerder voor de aan-
vragen en verzorgt de financiën van het project. 
Nieuw is, dat onder ‘het merk’ Project Geestdrift 
nu ook de gemeenten zelf voorstellingen e.d. gaan 
verzorgen. Maar dan wel met communicatie en 
(indien gewenst) audio- en licht-technische  
ondersteuning door het regionaal team. Het succes 
van het project wordt naast kwalitatief goed  
programma-aanbod bepaald door het grote aantal 
bezoekers, dankzij eigentijdse communicatie- 
aanpak. Als eerste Alkmaarse initiatieven worden 
nog dit jaar de ‘Kerstavond met Simone Awhina 
en Anky Floris’ en op 28 februari de voorstelling 
‘Die ik ben’ met theatermaker Kirsten Benschop 
aangeboden. De lokale Doopsgezinde gemeenten 
vragen desgewenst subsidie aan bij de betreffende 
burgerlijke overheid en lokale fondsen voor de 
door hen te verzorgen ‘naar-buiten-gerichte’  
culturele activiteiten. Op 20 maart komt Ekaterina 
Levental weer naar Alkmaar en dan met haar 
nieuwe voorstelling ‘Schoppenvrouw’, voor ons 
geboekt door Karavaan. 
Om bovengenoemde activiteiten lokaal te kunnen 
organiseren en uit te voeren en verhuur aan der-
den te bevorderen heeft de gemeentevergadering 
van 10 november j.l. ingestemd met het instellen 
van de werkgroep ‘Programma-team Alkmaar’.  
Esme de Goede heeft op zich genomen zo gauw 
mogelijk tot samenstelling van dit team te komen. 
In 2018 is Esme in onze kerkzaal in het huwelijk 
getreden met Bart Meereboer. Zij ziet veel  
mogelijkheden voor ons kerkgebouw voor  
passend medegebruik. Haar studie ‘Algemene  

cultuurwetenschappen’ heeft zij met succes  
voltooid aan de Universiteit van Amsterdam en  
aldaar in 2015 haar Master’s graad ‘Erfgoed  
studies’ behaald. Ze is werkzaam als project- 
manager bij Sunergetic B.V. in Alkmaar, specialist op 
het gebied van duurzame installatietechniek. Zr. 
Jopie Siebeling treedt op (waar nodig) als interme-
diair richting kerkenraad en zr. Antoinette  
Hazevoet heeft aangeboden als ‘doopsgezind klank-
bord’ voor Esme te dienen. Br. Bert Siebeling treedt 
vanuit onze gemeente en vanuit de Commissie  
Onderhoud Gebouwen toe tot het Programma-team. 

Kees Knijnenberg 

Samen luisteren in de stilte 
Lectio Devina 
In de Lutherse kerk aan de Oudegracht organise-
ren de Zwaan en de Laatdiensten een bezinnings-
moment op drie dinsdag avonden in de Advent, op 
weg naar Kerstmis: Lectio Devina. 
Lectio Devina is lezen, luisteren, met je hart. 
De avond begint met jezelf in de sfeer van bezin-
ning te brengen, door muziek, stil te worden en 
alles wat je bezighoudt even achter je te laten. Er 
wordt een tekst gelezen, hardop.  
Door aandachtig te luisteren en de woorden in 
stilte te overdenken kun je wellicht ontdekken wat 
die woorden voor jou op dat moment willen zeg-
gen en doen in jouw leven. Er is ruimte om die er-
varingen te delen (zonder discussie) maar het is 
niet verplicht.  
Waar: Lutherse kerk, Oudegracht 187 
Wanneer: 3, 10 en 17 december 2019 om 

19.30 – 20.30 uur  
 

Steunpunt Verlies en Rouw 
Op 17 december is het Steunpunt Verlies en Rouw 
in Alkmaar weer geopend.  
Van 14.00 tot 14.45 is er inloop met koffie, thee 
en lotgenotencontact. 
Om 14.45 uur starten we met het thema van deze 
maand: ‘zingeving en rouw’. Het is geen makkelijk 
thema; het roept wellicht weerstand op. Want hoe 
kun je de zin zien als je geliefde is gestorven. En is 
er wel zingeving mogelijk? Omdat het dan ook 
bijna Kerst is, maken we het sfeervol en trakteren 
we op een hapje en een drankje.   
Voel je welkom: je mag er gewoon zijn. En je kunt 
altijd iemand meenemen.   
De bijdrage voor deze middag is € 5. ’t Swaenen-
nest, Oudegracht 185, 1811 CD Alkmaar 
Voor meer informatie: Marja Ligterink,  
tel. 06- 30 08 86 10 



 Op Weg 
kwartaaluitgave

Predikant:  
Ds. Louise Pondman-de Wilde, tel. 072-8 887 948; 
louise.pondman.de.wilde@gmail.com 
 
Kerkenraad:   
Voorzitter: vacature  
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 Micha 2:1-5 Expansiedrift 
ma   2 Micha 2:6-11 Wil je de waarheid horen? 
di    3 Micha 2:12-3:4 Lijden door leiders 
wo   4 Micha 3:5-12 Valse profeten en valse gerustheid 
do    5 Filippenzen 1:1-11 Verlangen 
vrij   6 Filippenzen 1:12-26 Doelgericht 
za    7 Psalm 80 Gebed om terugkeer 
 
zo    8 Micha 4:1-8 Verenigde naties 
ma   9 Micha 4:9-14 Verloskunde 
di  10 Micha 5:1-5 Zicht op Betlehem 
wo 11 Micha 5:6-14 Hoe komt er vrede op aarde? 
do  12 Filippenzen 1:27-2:11Eenheidsstreven 
vrij 13 Filippenzen 2:12-18 Inspanning 
za  14 Filippenzen 2:19-30 Meeleven 
 
zo  15 Psalm 146 Bijstand 
ma 16 Micha 6:1-8 Moet de HEER zijn oudste kind 

geven voor wat wij hebben misdaan? 
di   17 Micha 6:9-16 Teleurstellende resultaten 
wo 18 Filippenzen 3:1-11 Wat is waardevol? 
do  19 Filippenzen 3:12-21 Op weg naar de finish 
vrij 20 Filippenzen 4:1-9 Vreugde 
za  21 Filippenzen 4:10-23 Voldaan 
 
zo  22 Micha 7:1-7 Het recht van de sterkste 
ma 23 Micha 7:8-13 Het recht van de zwakke 
di  24 Micha 7:14-20 Genade! 
wo 25 Matteüs 1:18-25 God met ons! 
do  26 Hosea 11:1-11 Er is hoop! 
vrij 27 Hosea 12:1-7 Worsteling 
za  28 Hosea 12:8-15 Diep gevallen 
 
zo  29 Hosea 13:1-11 Geen andere goden! 
ma 30 Hosea 13:12-14:1 Dom kind 
di  31 Hosea 14:2-10 Uiteindelijk komt het goed 

Voor een moment van stilte in december

Project

Di 24 Dec | Alkmaar
Kerstavond met 
Simone Awhina en 
Anky Floris

Doopsgezinde Kerk
Koningsweg 12
Aanvang 20:00 

Entree € 7,50
Info & tickets:
www.projectgeestdrift.nl


