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Voorlopig zullen er in ons kerkgebouw 
nog geen diensten en andere bijeenkom-
sten kunnen worden gehouden. Zoals  
het zich nu laat aanzien zullen er vanaf    
zondag 19 juli 2020 weer kerkdiensten 
worden verzorgd. U wordt hierover per 
email en via Op Weg geïnformeerd.
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Verbinden, vernieuwen  
Woeste zee. Noach’s duif. Mijn iPhone met de 
afbeelding van het Hans de Ries-raam. Groot 
hart centraal. Multi-mediale contacten. Het  
verbinden van voor ons vertrouwde beelden met 
die van eigentijdse communicatie technieken   
resulteert in het omslagbeeld van deze Op Weg. 
‘Blijf zoveel mogelijk thuis, houd 1,5 m afstand 
van elkaar’. De anti-coronavirus maatregelen  
blijven van kracht, al worden ze gelukkig wel 
geleidelijk aan afgezwakt. Zo ziet het er naar 
uit, dat wij vanaf zondag 19 juli weer een dienst 
in ons kerkgebouw kunnen verzorgen.  
De Algemene Doopsgezinde Sociëteit stimuleert 
en ondersteunt intussen wekelijkse video-     
diensten, gepresenteerd via YouTube, verzorgd 
door lokale gemeenten. Veelal vastgelegd in de 
kerkzaal van een van onze gemeenten. Maar  
verrassend en inspirerend zijn voor mij de buiten 
opgenomen diensten. Zoals die rond Dopersduin 
met Wieteke van der Molen’s ‘hagepreek’ en 
door Jan Berkvens op diverse Hoornse plekken 
(deels opgenomen met een drone). De bizarre 
omstandigheden vergen een ongebruikelijke,  
creatieve aanpak. Hoe houden we onze wereld 
draaiend: zorgen over de capaciteit van de       
gezondheidszorg, maar nu vooral ook zorgen in 
maatschappelijk, economisch en cultureel opzicht. 
Na de ellende na het uitbreken en de versprei-
ding van het coronavirus realiseren we ons nu 
dat wij in een ongekend hevige economische 
crisis zijn aangeland. Ontslagen, faillissementen,        
reorganisaties. Wanneer is alles weer bij het 
oude? Of beter: is dit weer zo’n keerpunt in de 
geschiedenis dat zorgt dat alles wat toch al       
ongewenst is en ter discussie staat richting het 
riool kan worden verwezen? Zeker is dat  
verdergaande digitalisering niet meer is weg te 
denken. Maar dat vereist dan wel vertrouwen en 
versterkte samenwerking: in privé, lokaal,        
nationaal en internationaal verband... 
Op kleine schaal proberen wij ons ook als 
doopsgezinde gemeente de nieuwe mogelijk-
heden eigen te maken. Telefoon en email       
worden al veelvuldig gebruikt om elkaar te      
bemoedigen, raadplegen en informeren. En 
Louise Pondman stuurt ons wekelijks haar   
virtuele kerkdienst-teksten en voedt ons        
daarnaast met andere inspirerende info.  
Uw Op Weg-redactie zocht in Zoom-verband 
naar thema en inspiratie voor deze uitgave. Dat 
is ons goed bevallen. Fysiek met elkaar ‘brain-
stormen’ is wellicht nog beter, maar deze eerste 
digitale ervaring is verrassend en inspirerend  
gebleken. ‘Oefening baart kunst’. 

Kees Knijnenberg 
Op Weg-redactie via Zoom ‘digitaal bijeen’



Ook deze keer heeft Kees Knijnenberg weer een intrigerende afbeelding voor de voorkant van 
Op Weg gemaakt. Er staat veel op, maar er zijn drie elementen die meteen mijn aandacht      
vingen; een hart, een duif en een donkere lucht boven woeste golven. De eerste emoties bij een 
hart en een duif zijn vredig en liefdevol en dat staat in schel contrast met die donkere lucht en 
die woeste golven, die eerder angst en onzekerheid oproepen. 
Dat contrast tussen het vredige en het angstaan- 
jagende doet mij denken aan het Bijbelverhaal 
over de storm op het meer1 
Mattheüs 8: 23-27 / Marcus 4: 35-41 / Lucas 8: 22-25   
Het is het einde van een lange en drukke dag. De 
hele dag heeft Jezus onderwijs gegeven, gelijkenis-
sen vertelt, mensen van hun kwalen genezen en de-
monen uitgedreven. Het is even genoeg geweest en 
Jezus besluit met zijn leerlingen naar de overkant 
van het Meer van Galilea te vertrekken. Jezus 
maakt het zich gemakkelijk in de boot. Op het 
water weet Hij zich in goede handen bij de ervaren 
vissers onder zijn leerlingen. Als geen ander weten 
zij immers hoe je met een boot op het water moet 
omgaan. Moe, maar voldaan na een dag hard wer-
ken valt Jezus al snel in slaap. Even hoeft Hij zich 
nergens druk over te maken.  
Op het Meer van Galilea kan het weer van het ene 
op het andere moment omslaan. Dat gebeurt ook 
tijdens deze overtocht. Het ene moment lijkt het 
nog op een pleziertochtje, het volgende moment 
steekt er een storm op en klotsen de golven over 
de reling. De boot dreigt vol te lopen en te zinken. 
De leerlingen hebben er hun handen vol aan om 
het water uit de boot te hozen en op koers te blij-
ven. Ze vechten letterlijk voor hun leven. Onder-
tussen ligt Jezus, tot verbijstering van zijn leer- 
lingen, in alle rust te slapen, of er niets aan de 
hand is. Ze besluiten Hem wakker te maken. Als 
het ‘alle hands aan dek’ is dan mag er niemand in 
de boot blijven slapen. Zelfs niet als Hij Jezus van 
Nazareth heet en de hele dag hard heeft gewerkt.  
Als Jezus wakker wordt, spreekt Hij de wind en de 
golven bestraffend toe, of het om een paar lastige 
kinderen gaat, en even plotseling als de storm was 
opgestoken is het ook weer kalm en rustig op het 
meer. Dan spreekt Hij tot de leerlingen: “Waarom 
hebben jullie zo weinig moed?  Waarom zijn jullie 
zo bang? Waar is jullie geloof?” Als geloof en ver-
trouwen ergens met elkaar verbonden zijn dan is 
het wel in dit verhaal. Vertrouwen dat het goed 
komt ook al pakken donkere wolken zich boven je 
samen en slaan de golven huizenhoog over je heen. 

Louise Pondman 

Na de storm
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Ja, ze hebben al die verhalen van Jezus wel         
gehoord en ze hebben gezien hoe hij mensen 
genas. Ze waren erbij toen hij allerhande demonen 
uitdreef, maar de demonen die de storm en de   
golven nu bij hen oproepen zijn ze daardoor nog 
steeds niet de baas. Diep in hun hart zijn het      
gewoon nog altijd bange kinderen die bescherming 
en troost zoeken. Jezus is een strenge leermeester, 
maar wel één met een groot, rood kloppend hart, 
die liefdevol zich ontfermt over de angsthazen van 
leerlingen die Hij heeft. Hij is er bij, zoals zijn 
Vader die hem gezonden heeft erbij is. Hij gaat 
naast ze staan en zegt: “heb vertrouwen, het komt 
goed, ook al zie je nu misschien nog niet hoe.”  
Dit verhaal over de storm op het meer vind ik een 
troostvol beeld, dat moed geeft als het in ons leven 
gaat stormen en de vloedgolven van gebeurtenissen 
over ons heen slaan en we het gevoel hebben te 
verdrinken. Ik vind het ook een mooi beeld in deze 

Rembrandt van Rijn
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tijd, nu wij ons min of meer gelaten in onze eigen 
huizen verschuilen om niet door het coronavirus 
besmet te raken. Hoewel het virus al vele slacht-
offers heeft gemaakt zijn verreweg de meeste    
mensen er nog steeds goed van af gekomen. Hoe 
zal dat straks gaan als we elkaar voorzichtig aan 
weer gaan ontmoeten? Durven we dat dan aan? 
Of ontbreekt het ons dan aan vertrouwen dat het 
goed komt? Dat grote rode hart op de voorpagina 
slaat ook op ons en op onze zorg een aandacht voor 
elkaar. De vraag of wij elkaar wel of niet weer dur-
ven te ontmoeten heeft ook te maken met onze naas-
tenliefde. Niet alleen zijn we bang om zelf besmet te 
raken. We zijn er misschien nog wel meer bezorgd 
over of we een ander niet besmetten als wij, zonder 
dat wij er erg in hebben, iets onder de leden blijken 
te hebben. De manier waarop wij elkaar straks weer 
gaan ontmoeten heeft ook alles te maken met ons 
gevoel van verantwoordelijkheid, voor de wereld om 
ons heen, voor elkaar en voor ons zelf.  
Nu wij elkaar (nog) niet fysiek kunnen ontmoeten 
wordt er druk gebruik gemaakt van de moderne 
communicatiemiddelen. Misschien niet van zoveel 
soorten tegelijk als Kees in het netwerk heeft gezet, 
maar via telefoon en mail, de website van de       
gemeente en facebook en zelfs via de redactie-   
vergadering van Op Weg via Zoom, hielden we 
het gemeenteleven de afgelopen tijd opgang.          
Misschien was er zelfs wel meer contact dan      
anders, want we zijn bezorgd om het welzijn van 
elkaar en willen dus even horen hoe het met        
iedereen gaat. Als symbool van onze vaste plaats 
van samenkomst, waar het nu al weken heel stil is, 
heeft Kees het Hans de Ries-raam uit de kerkzaal 
als een foto op een mobiele telefoon afgebeeld. Op 
dat raam staat onder andere de doop van Jezus in 
de Jordaan. Ook water, maar dan in een geheel  
andere context, hoewel er ook een overeenkomst 
is. Jezus werd gedoopt aan het begin van zijn 
openbare leven. Het was een rite de passage. Zijn 
oude leven als zoon van een timmerman liet Hij 
achter zich, daarvoor was Hij als het ware gestor-
ven, om aan een nieuw leven als rondtrekkende  
leraar te beginnen. Ook als wij ons laten dopen 
dan laten wij ons oude leven achter ons om aan 
een nieuw leven te beginnen, waarin wij openlijk 
ons geloof belijden ten overstaan van de gemeente 
waar wij ons aan verbinden, maar ook ten overstaan 
van de wereld, waarin we nu een dubbel paspoort 
hebben, dat van staatsburger, maar ook van     
burger van dat andere Koninkrijk, dat niet van 
deze wereld is. Door het water, symbool van de 
dood, heen ontstaat nieuw leven. Na de storm is  
er een nieuw begin. 

Dat brengt mij bij de duif op de voorpagina, want 
zoals het water het begin van Jezus aardse loop-
baan markeerde, zo hoort de duif bij het einde 
ervan, maar ook dat is een nieuw begin. Een 
nieuw begin voor zijn leerlingen èn voor de rest 
van de wereld, waarin het goede nieuws, het  
Evangelie, dat de dood niet het laatste woord had, 
als een lopend vuurtje rondgaat.  
Een duif boven woeste golven dat doet denken aan 
Genesis 1, toen de aarde nog woest en leeg was en 
Gods Geest boven de oervloed zweefde. De duif 
als symbool van de Heilige Geest, maar ook van 
de vrede, is een krachtig symbool van hoop. Als 
Jezus rond Pasen zijn leerlingen probeert voor te 
bereiden op de dingen die komen gaan, dan        
belooft Hij hen dat Hij ze als een Trooster, een 
Helper, de Heilige Geest zal zenden die hen bij zal 
staan en moed zal geven om de weg te gaan die zij 
moeten gaan. Bij de belofte van de Geest hoort 
steeds ook een opdracht om op weg te gaan en in 
de voetsporen van Jezus te verkondigen, te onder-
wijzen en mensen te helpen en te genezen. In deze 
tijd dat wij door de omstandigheden gedwongen 
allemaal geïsoleerd zitten blijkt de Geest die ons 
verbind nieuwe wegen te vinden om toch het      
gevoel van gemeenschap vast te houden. De Geest 
die volgens Handelingen 2 dwars door gesloten 
deuren heen de leerlingen weet te bereiken en te 
‘be-geest-eren’, lijkt ook zijn weg via de moderne 
communicatiemiddelen gevonden te hebben. Een 
rood hart, symbool van de liefde die mensen in 
vuur en vlam kan zetten, zet ook de leerlingen in 
vuur en vlam om op weg te gaan en de blijde 
boodschap in alle denkbare talen te verkondigen. 
Rood is niet voor niets ook de kleur van Pinksteren. 
Zo mag tussen de doop in de Jordaan en de       
uitstoting van de Heilige Geest met Pinksteren het 
geloof, de hoop en de liefde groeien die ons als het 
weer eens stormt in ons leven en de golven over 
ons heen slaan, de moed, het geloof en het        
vertrouwen mogen geven dat het goed komt 
omdat er ÉÉN is die met ons meegaat, wat er ook 
gebeurt. Zo kan het Pinksteren worden, feest van 
een nieuw begin, want wat er ook gebeurt, wij 
kunnen niet dieper vallen dan in Gods hand. Met 
dat vertrouwen durfden de leerlingen het aan om 
naar buiten te gaan en aan ieder die het horen 
wilde te verkondigen wat hen door de Geest werd 
ingegeven. Zo werden zij herauten van de nieuwe 
wereldorde die God ons belooft heeft als zijn    
Koninkrijk hier op aarde aanbreekt. Na alle    
stormen die wij hebben te doorstaan mag er een 
vredige rust over de wereld komen. Daar vertrou-
wen wij op aangestoken door de Heilige Geest. 
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Als ik eerlijk ben: het gaat  mij goed in quarantaine tijd. Het sociale leven staat stil, over elk 
contact moet je nadenken, maar je hebt plotsklaps veel ruimte voor jezelf. Zo leerde ik dieper 
binnenkijken in wie of wat ik ben. Het verleden ging leven en daar had je ze dan weer, stukjes 
oud zeer, weggestopt onder een deken van steeds meer jaren. Wie sleept zo'n erfenis niet met 
zich mee? En wat moet je met die ballast? Pasen heeft ons bevrijd en nu wordt het tijd om de 
Heilige Geest toe te laten. Weg tranen, weg aarzeling: zeur niet, doe iets - om met Annie M.G. 
Schmidt te spreken. Zo ben ik ook opgevoed. Help elkaar, spreek geen kwaad over een ander. 
Maak je sterk voor recht voor allen, gelijke kansen voor iedereen.  

Jeanne Kleijn-Seijffer 

De uitdaging

Veel mensen vonden dat wel erg radicaal, zelfs 
Christenen die toch zouden moeten weten hoe hun 
geliefde rabbi er over dacht. Wat mijn generatie 
misschien nog meer heeft getekend dan de Tweede 
Wereldoorlog was de grote depressie die er aan 
vooraf ging. Handwerkslieden waren heel vaak 
werkloos; ze leefden van de steun en hun kinderen 
liepen op schoolschoenen: net schoeisel maar ‘krij-
gertjes’. Er ontstond een soort van tweedeling in 
de Haarlemse buitenwijk waar ik opgroeide, die 
ook kinderen raakte. Zo werd ik soms gepest om 
mijn gunstige positie; wij waren ‘anders’ want 
mijn vader had een baan en mijn moeder hoefde 
niet te werken. Ik schaamde mij een beetje. Pas  
tijdens de bezetting kwam er meer eenheid in de 
wijk maar daarbij ook angst en onzekerheid, er 
deden vreselijke verhalen de ronde over ‘goed en 
fout’. Wat ik als kind in oorlogstijd meekreeg was 
een groot verlangen naar vrijheid. Sommige men-
sen vonden die bij een geloof maar bij ons bleef de 
bijbel voorlopig netjes achter glas. Religie leidt tot 
conflicten, vonden mijn ouders die hun kerkverle-
den achter zich hadden gelaten, hoewel mijn vader 
op gezette tijden met vrienden theologische ge-
sprekken voerde die me aan het denken zetten. Hij 
wilde meer welvaart voor iedereen - voor hem een 
regelrechte uitdaging die hij las in het evangelie. 
Gesprekspartners vonden dat een brug te ver en 
mijn vader deed er op den duur het zwijgen toe. 
Geloofde hij, geloofde hij niet? Hij droeg de genen 
van een ingetogen, streng Luthers geslacht met 
Duitse en Franse roots; de familie van mijn moe-
der was RK, minder zwaar op de hand en sinds 
eeuwen voornamelijk woonachtig in Zuidholland. 
Ik noemde mezelf een mengelmoesje. Mijn moeder 
‘kon geen kerk meer zien’ en oma van moeder’s 
kant had zo haar eigen opvattingen. Haar Jan, 
aannemer van beroep, ging zondags zelden naar 
de mis. Ook oma bleef dikwijls thuis want er 

waren zeven kinderen. “Onchristelijk om die al-
leen te laten”, vond ze, toen de zielenherder weer 
eens kwam wijzen op het kerkverzuim en mee-
deelde dat ze dus ook met Pasen niet welkom 
waren. “God is toch liefde?”, vroeg ik. “Ach 
kind”, was het antwoord, “mijnheer pastoor wist 
niks van het  gezinsleven.” Ik zie nog de minach-
ting in haar felle donkere ogen; God, daar was ze 
van overtuigd, begreep het allemaal wel. 
Waarom deze terugblik? Omdat die voor mij als 
een soort van ‘motorisch moment’ gold; geloof 
was kennelijk een basis. Oma geloofde in iets 
groots, daar was ik van overtuigd. Maar ze scha-
kelde haar verstand daarbij niet uit. Ze had de 
missie van Jezus door; al kende ze wat hij leerde 
van een paar catechismus lessen. Het laatste jaar 
van de oorlog werd het Haagse huis waar ze 
woonde gebombardeerd, zodat ze in ’46 bij ons in 
Haarlem introk. Dat ik naar catechisatie ging 
vond ze voor  mij een mooie kans. Zij werd als 
kind maar dom gehouden, zuchtte ze. Maar 
Doopsgezind worden? Dat was je toch sowieso als 
je naar een kerk ging? “Er ís maar een God”, zei 
ze vol overtuiging. Daarmee leefde ze opgewekt 
verder. De Haarlemse doopsgezinden kon je naar 
mijn idee ook als blijmoedig omschrijven; ik leerde 
ze kennen in het laatste oorlogsjaar. We moesten 
na Dolle Dinsdag ons huis verlaten en werden in-
gekwartierd bij doopsgezinden elders in de stad. 
De beste kamers werden voor ons vrijgemaakt en 
we kregen veel genegenheid. Ook toen was de 
maatschappij in verwarring en onzekerheid; ook 
voor jonge mensen viel er niet zoveel te beleven. 
De bezetter had veel jeugdactiviteiten onmogelijk 
gemaakt en er was al snel een avondklok. Maar de 
Vermaning in het centrum zat vol tieners die op al-
lerlei manieren bezig werden gehouden. Een paral-
lel bestaan dat de blik verruimde. “Wij bezitten 
een woord voor de wereld”, zongen we en ik wist 
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dat ik aan een soort trektocht was begonnen.  
Misschien had ik nog niet de goede uitrusting, 
wilde ik te veel te snel. Op 19-jarige leeftijd werd 
ik gedoopt. Wanneer ik mijn belijdenis herlees kan 
ik nauwelijks geloven dat ik die echt geschreven 
heb. Wat een gemeenplaatsen, ze buitelen over el-
kaar. Hadden ze iets te maken met het raadsel, dat 
mij een leven lang zou bezighouden? Wist ik eigen-
lijk wel waar ik aan begonnen was? 
Ik stond weer in de vrijheid; de wereld trok aan 
mij en maalde niet om de verhalen uit een voorbije 
tijd. Er moest aan een betere toekomst worden ge-
werkt, liefst een zonder oorlogen en armoede. Bij 
de de doopsgezinden waren vredesgroepen heel  
actief. Waar ik mij vooral om wilde bekommeren 
was die rechtvaardige verdeling van geld en goed 
en het voorkomen van malaises zoals die van de 
jaren twintig van de vorige eeuw. Mattheus 19 
was en is voor mij een richtsnoer.  

En altijd in de Pinkstertijd moet ik denken aan het 
gesprek van Jezus met de rijke jongeman. Alles 
had hij over voor zijn God - alles, behalve zijn ver-
mogen. Ook dat zou hij moeten inleveren en dus 
ging hij de uitdaging niet aan. Ben ik een haar 
beter? Wil ik echt op de manier van Jezus aan de 
slag? De mogelijkheid is er; wij zijn veilig aan 
boord van de ark, we mogen leven om het straks 
in het nieuwe land, beter te doen. Haalbare kaart 
of niet? Ooit vroeg ik de Onzichtbare of Hij de 
leegte wilde vullen die in de loop van de tijd in 
mijn geest door getwijfel was ontstaan. Toen tot 
mijn verbijstering aan dat verzoek werd voldaan 
was dat een geluksmoment, dat niet valt te om-
schrijven. Ik wist mij gekend. Toch gaat het ge-
vecht met de duisternis gewoon door; ziekten en 
rampen overkomen je; geen liefde zonder lijden. 
Met Pinksteren gaan we de uitdaging opnieuw 
aan. Ik wens iedereen veel moed toe, en vrede. 

Ontmoeting met pater Jakob Willebrands 
Tijdens mijn Israël-reis in 1998 bracht ik een  
bezoek aan pater Jakob Willebrands. Boven aan 
een berg nabij Lavra Netofa in het noorden van  
Israël, werkte hij aan zijn levenswerk: het bevor-
deren van de dialoog tussen Palestijnen, Arabieren 
en Israëliërs. Dit vanuit een door hem zelf en enige 
helpers gebouwd klein centrum. De toen 79-jarige 
pater inspireerde mij tot het volgende gedicht.  

Een roepende... man Gods 
Onder een open hemel 
de lendenen omgord 
het kronkelpad gaan, 
stil, verwachtingsvol 
bergopwaarts. 
Na wijds uitzicht over 
de aarde van Jisraeel, 
afdalen in een grot 
- even van de wereld

één met de aarde -.
Uit schemerhoeken  
doemen langzaam 
tekenen van liefde op 
- ontwapenende eenvoud
voelbare verbondenheid -.

Een ingetogen gestalte
in grauwblauw habijt
schrijdt nader
stil, ingekeerd.
Zijn ogen spreken
zijn oude handen vertellen
tasten naar waarheid
- het weten van de ziel -
putten uit de kracht
van soberheid en stilte,
hebben weet van uur
en alle dingen hun plaats.
Op zijn tong zindert
hunkering en godsverlangen.
Hij ís woord,
zijn woord één met hem.
Onweerstaanbaar vult
de ruimte zich met
Aanwezigheid.

Michiel de Jong 

Opbrengst 
De kaarten standaard staat in de Mennozaal te 
wachten op betere tijden. Ik ben blij dat voor de 
uitbraak van de coronacrisis de kaarten met enige 
regelmaat gekocht werden. Zr. Tini Visser maakt 
veel mooie kaarten die gretig aftrek vinden. Daar 
gaan heel wat uurtjes inzitten. Uiteraard vind ik 
dat zij mag aangeven waar de opbrengst naar toe 
gaat. Ook deze keer zal het bedrag gedoneerd  
worden aan de Stichting Veelkleurige Kansen  
Suriname (Colorful Chances). De opbrengst  
bedraagt € 95.



In 2012 stopte de wereld voor mij met draaien. Ik 
stond buiten de wereld; geen werk, geen leuke      
afspraken, geen gezond lijf meer. Alleen élke dag 
(voor 6 weken) naar het ziekenhuis voor de bestra- 
ling. Dag in dag uit.. en de mensen die dit hebben 
meegemaakt weten dat bestraling echt heel zwaar 
is voor een lijf; elke dag een beetje vermoeider, 
elke dag een beetje meer uitgeput. 
De wereld stond stil. En tegelijkertijd ook niet: één 
vriendin was heel streng voor me: “je gaat nú 
mensen vragen om mee te gaan naar het zieken-
huis! Dit kun je niet alleen”. En zo geschiedde: ik 
belde een vriendin, ik belde mijn vader, ik belde 
een vriend en nog een vriendin; en allemaal zeiden 
ze Ja. “Ja, ik ga met je mee’. “Ja, ik kan je naar 
het ziekenhuis brengen”. Wat doe je in de storm? 
Wat doe je op het moment dat de storm losbarst 
en de angst je uitbreekt? In Mattheüs 14 staat 
het verhaal van de discipelen op het meer, in de 
storm (zie kader).                                                   
Petrus ziet Jezus over het water lopen; de boot 
wordt door de golven geteisterd. Meteen sprak 
Jezus hen aan: “Blijf kalm! Ik ben het, wees niet 
bang!” Petrus antwoordde: “Heer, als u het bent, 
zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet 

komen.” Hij zei: 
“Kom!” Petrus 
stapte uit de boot en 
liep over het water 
naar Jezus toe. Maar 
toen hij voelde hoe 
sterk de wind was, 
werd hij bang. Hij 
begon te zinken en 
schreeuwde het uit: 
“Heer, red me!”
Petrus zit in de boot 
en de golven teiste-
ren de boot. Hij ziet 
een schim en wordt 
bang. Maar dan 

Andrea Wieffering  

Vertrouwen in de storm

blijkt dat het Jezus is! Onvoorstelbaar! Jezus loopt 
over het water… Maar Petrus vraagt om bevesti-
ging: als u het bent zeg me dan dat ik over het 
water naar u toe moet komen. En zo geschiedde: 
Kom! Zegt Jezus. Kom naar me toe, hier is het  
veilig! Kom, hier ben ik, ik ben er voor jou.
Kom, hier ben ik. Kom, naar mij toe. Kom, het is 
veilig. Maar is dat het wel? En om even te duiden, 
waar we zijn, zal ik u wat meer vertellen over het 
meer van Galilea: het meer van Galilea ligt in het 
huidige Israël is een heel groot meer in het noor-
den. Het is ongeveer 150 km2, 12 km breed en 21 
km lang. Ter vergelijking: net iets groter dan de 
provincie Flevoland. Het is het laagst gelegen zoet-
watermeer ter wereld. Het water ervan wordt ge-
bruikt als drinkwater voor een groot gedeelte van 

Een crisis. Een globale crisis die niemand had kunnen voorzien.                                             
Persoonlijke crises zijn ons niet onbekend; een overlijden veel te vroeg, een scheiding, de 
afwezigheid van een kind…
Als ik voor mezelf spreek dan doet deze periode me denken aan 2012: het jaar waarin ik 
bestraald werd voor een goedaardige tumor. Ik heb een genetische afwijking, waardoor 
er her en der goedaardige tumoren kunnen ontstaan. In 2012 werd ik bestraald voor de 
tumor achter mijn oor: dat is ook de reden dat ik slechthorend ben. 
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Matteus 14: 22-34                                                         
Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot 
te stappen en alvast vooruit te gaan naar de over-
kant, hij zou ook komen nadat hij de mensen had 
weggestuurd. Toen hij ze weggestuurd had, ging hij 
de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht 
viel, en hij was daar helemaal alleen. De boot was 
intussen al vele stadiën van de vaste wal verwijderd 
en werd, als gevolg van de tegenwind door de golven 
geteisterd. Tegen het einde van de nacht kwam hij 
naar hen toe, lopend over het meer. Toen de leerlin-
gen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in pa-
niek. Ze riepen: ‘Een spook!’ en schreeuwden het 
uit van angst. Meteen sprak Jezus hen aan: “Blijf 
kalm! Ik ben het, wees niet bang!” Petrus ant-
woordde: “Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik 
over het water naar u toe moet komen.” Hij zei: 
“Kom!” Petrus stapte uit de boot en liep over het 
water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk 
de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en 
schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’ Meteen strekte 
Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast en zei: ‘Klein-
gelovige, waarom heb je getwijfeld? Toen ze in de 
boot stapten, ging de wind liggen. In de boot bogen 
de anderen zich voor hem neer en zeiden: ‘U bent 
werkelijk Gods Zoon!’. 



Israël. Dit meer is bekend om de sterke wisselingen 
in het weer. Dit komt omdat er een groot tempera-
tuurverschil is tussen de oevers en de veel hogere 
bergen rondom het meer. Plotseling kan de wind 
opsteken en vanaf de omringende bergen op het 
meer vallen, waardoor het stormt. Als de wind 
gaat liggen, wordt het meer weer rustig en kalm. 
Kolkend, woelig water was voor de Joden een 
beeld voor situaties waarin mensen bedreigd wer-
den; crisis, dood, zonde, vervolging, allerlei moei-
lijkheden, gevaren… En Petrus stapt uit de boot en 
kijkt om zich heen: en wat ziet hij! Woest kolkend 
water! Wat gelijk staat aan angst, verdriet, on-
macht, wanhoop. Alle menselijke angsten die we 
zelf ook kennen. En misschien ook wel: wat doe ik 
nu? Wat doe ik nu, lopen over het water? Dat kan 
ik helemaal niet!          

En Petrus zinkt.                                                    
Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem 
vast en zei: “Kleingelovige, waarom heb je getwij-
feld?” Toen ze in de boot stapten, ging de wind  
liggen. En hier mis ik een stukje in de tekst: Jezus 
pakt Petrus vast en daarna? Helpt hij hem in de 
boot? Zij stapten sámen in de boot, staat er. Bete-
kent dat dan dat Jezus Petrus de boot inhielp? Of 
heeft Petrus zijn kracht weer teruggevonden, staat 
hij weer óp het water en kan hij zelf de boot in-
stappen? Ik vind dat laatste beeld mooi; Petrus 
hervindt zijn eigen kracht door Jezus’ hulp. Wij 
mogen Jezus altijd om hulp vragen. Wij mogen 
God altijd om hulp vragen. En in tijden van crisis, 
zoals deze coronacrisis, zitten wij allemaal in dat-
zelfde schuitje; we zitten midden in de storm! En 
dan is het zo makkelijk om in de diepte te kijken 
en te verdwalen in de angst: kom ik hier wel heel-
huids uit? Komt mijn familie hier wel heelhuids 
uit? Hoe moet dat verder met mijn werk? Hoe 
moet dat verder met de wereld?  

Angsten in de storm…                                                     
Toen ik bestraald werd, was er élke dag iemand 
die mij hielp. Op het moment dat ik nu denk; hoe 
moet ik nu verder? Kan ik terugdenken aan die 
tijd: de tijd dat ik alleen in een crisis zat. Het geeft 
mij een gevoel van verbondenheid met u dat we nu 
allemaal door dezelfde crisis heengaan. Misschien 
niet op dezelfde wijze; de één keihard aan het 
werk, de ander in leegte en eenzaamheid, maar  
desondanks samen: Mochten we twijfelen of we 
hier wel uitkomen, denk dan aan Petrus, de rots. 
Petrus antwoordde: “Heer, als u het bent, zeg me 
dan dat ik over het water naar u toe moet komen.” 
Hij zei: “Kom!”  
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Jezus zegt: kom!                                                            
En als we het dan even niet meer weten en vertwij-
feld zinken in de storm, is daar die hand die ons 
meteen vastpakt en vastgrijpt. Die ons niet loslaat. 
Maar ook berispt, jazeker, maar dat kunnen we 
misschien wel gebruiken als we teveel in de angst 
zitten. En dit doet me denken aan datgene wat we 
altijd horen op zondag in de kerk: 

Onze hulp
Is in de Naam van Heer,
Die hemel een aarde gemaakt heeft
Die trouw houdt tot in eeuwigheid                               
En die niet laat varen                                                  
De werken zijner handen.

Jezus steekt zijn hand naar ons uit en God zal niet 
laten varen de werken zijn handen. Opdat we dat 
niet vergeten.  
 

Opruiming-Oproep 
Heeft u misschien belangstelling voor het ‘Rode 
Liedboek’ of voor de bundel ‘Tussentijds’? Er is 
dankbaar gebruik gemaakt van de corona–rust in 
het kerkgebouw. De zolder en een aantal kasten 
zijn opgeruimd door een paar enthousiaste leden 
en alle overtollige zaken krijgen een ‘bestemming 
buiten het gebouw’. Zo ook de niet meer gebruikte 
Liedboeken: het ‘Rode Liedboek’ en ‘Tussentijds’  
Mocht u belangstelling hebben voor een exem-
plaar hiervan geef het dan zo snel mogelijk door 
aan het bureau (072-5123864) of aan Anne de 
Jong (072-509 2998). Er is een aantal achter         
gehouden. 
 

Dank   
Zr. Annie Eyssen-Wulp uit Heiloo, bedankt de   
gemeente voor de prachtige terrasplant die zij 
kreeg op 30 april, ter gelegenheid van haar 95-ste 
verjaardag.  
Vanwege de corona-dreiging mag het bezoek niet 
naar binnen, maar ze heeft uitzicht op haar terras 
waar een stoel klaar staat voor wie langs komt. 
Zwaaien of bellen is dan altijd mogelijk. Hoewel 
haar gezondheid haar in de steek laat - ze heeft 
vooral heel veel pijn - woont ze gelukkig nog 
steeds zelfstandig. Haar kinderen hebben tijdelijk 
de zorg op zich genomen. Voor haar een zegen.  
Onlangs heeft Hermine bij ons een Pinkstergroet 
gebracht. Langs deze weg heel hartelijk dank voor 
deze fijne attentie. Gelukkig hebben we nu beter 
nieuws over de gezondheid van onze schoon-
dochter ontvangen. Nogmaals dank voor de aan-
dacht. Ria en Jan Bart 

 



Dichtvriend Renée Hillenaar uit Utrecht stuurde 
mij zijn actueel gedicht:  

Weltschmerz     
Virus is een cliché geworden.                                  
Geef me een nieuw woord voor angst!                  
Niet alle stormen maken het bos kapot                   
Sommige banen nieuwe wegen                           
De afstand tussen jou en mij                                 
Heeft bruggenbouwers nodig                                  
Virus is een cliché geworden                                    
Geef mij een nieuw woord voor angst!                    
Geen helikoptergeld is meer dan liefde                  
De lucht klaart op in het nieuwe licht                  
Dat zo zuiver in onze open ogen valt.                         
Het godsbegrip is voor ons ontoereikend                        
Wat wij delen is te groot voor taal                        
Virus is een cliché  geworden                                   
Geef mij een nieuw woord voor angst!                  
En hou me in Godsnaam vast!  

Het coronavirus heeft ons overvallen. Dat doet me 
denken aan de zeven plagen in de Bijbel aan het 
eind van het boek Openbaring. Wie is God? Wat 
is God? We kunnen er met ons verstand niet bij.  
In elk geval voor mij niet te bevatten. Toegang tot 
zijn kracht en macht vind je alleen in geloof door 
je te durven openstellen voor gebed of meditatie. 
Hoe zou je het kunnen benoemen? Je moet het 
willen ervaren. Dat vraagt durf en tijd. In deze tijd 
van noodgedwongen isolement ontstaat er vol-
doende ruimte om gedachten en angsten toe te 
laten. 
Ik merk dat ik minder goed slaap omdat er een 
veelheid aan gedachten opborrelt. Na een gebed 
tot Jezus Christus, de zoon van God almachtig, 
kwam een lied bij mij op! Ik zocht het op in de 
randstadbundel: lied 370. Uit mijn collectie van 
boekjes en bundels van alle gezindten. 

Agnes van Menen-van Lienen 

In gemeenschap 
 

 
 

Het wordt Pinksteren binnenkort en de dagen rijgen aaneen in deze voor het milieu 
vriendelijke maar bezwaarde tijd. En dan is ook onze hond Aycke zó ziek. Zó zielig, en 
ik ook...  Darmverstopping. Inmiddels geopereerd in Amsterdam en gelukkig weer thuis 
en levendig. Toen bedacht ik het volgende. Ik vond wat gedichten en gezangen, die met 
Pinksteren te maken hebben. En met de tijd van nu: het wereldwijde besmettelijke    
coronavirus. De psychische impact is enorm. Dunne krantjes met selectieve informatie 
vallen door de bus. Alles gaat al twee maanden over het gevaarlijke en dodelijke virus, 
dat in razendsnel tempo de wereld rondvliegt en alles en iedereen lijkt plat te leggen. Hoe 
selectief is de journalistiek? Hoe betrekkelijk is informatie? 
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1:Zo vriendelijk en veilig als het licht                    
Zo als een mantel om mij heen geslagen                 
Zo is mijn God, ik zoek zijn aangezicht                   
Ik roep Zijn naam, bestorm Hem met mijn vragen,  
Dat Hij mij maakt, dat Hij mijn wezen richt.        
Wil mij behoeden en op handen dragen. 

 

De leden van de Doopsgezinde Gemeente vormen 
een gemeenschap in de grote wereld. Een gemeen-
schapje waarin wij elkaar van dienst willen zijn. 
Een belletje, even bij iemand langsgaan. Contacten     
onderhouden is nu cruciaal. Het duurt nog wel 
wat voordat aan de Koningsweg de erediensten en 
koffie erna weer kunnen plaatsvinden. Alles, ook 
ellende en verdriet, is gelukkig van voorbijgaande 
aard; we moeten samen doorgaan in gemeenschap. 
We mogen elkaar niet laten vallen. In een boekje 
van Alida M. Bosshardt, de bekende Leger des 
Heils majoor, vond ik het mooie, ontroerende     
gedicht van Adriaan Roland Holst (destijds       
wonend aan de Nesdijk in Bergen naast het huis 
waar oncoloog Aycke Smook later woonde. Met 
hem werkte ik samen op de intensive care in      
Alkmaar. Onze hond is naar hem vernoemd). 

 Alleen Jezus Christus weet waarheen de weg leidt. 
Wij van onze kant weten echter heel zeker dat het een uiterst 
barmhartige levensweg zal zijn.     Dietrich Bonhoeffer

Dick van der Veen stuurde mij deze reproductie van een van zijn 
drie lieve schilderstukjes van ons kerkgebouw en erf.
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De ploeger
Ik vraag geen oogst; ik heb geen schuren,         
Ik sta in Uwen dienst zonder bezit.
Maar ik ben rijk in dit:
Dat ik de ploeg van Uw woord mag besturen,
En dat U mij hebt toegewezen
Dit afgelegen land en deze 
hoge landouwen, waar als in het uur
der schafte bij de paarden van mijn wil
Ik leun vermoeid en stil
De zee mij zichtbaar is zover ik tuur.
Ik vraag maar één ding, kracht
Te dulden het besef, dat ik geboren ben
In het najaar van een wereld
En daarin sterven moet.
Gij weet hoe, als de ritselende klacht
Voor die voorbije schoonheid mij omdwerelt,
Weemoed mij talmen doet
Tot ik welhaast voor U verloren ben. 
Ik zal de halmen niet meer zien
Noch binden ooit de volle schoven,
Maar doe mij in de oogst geloven
Waarvoor ik dien…
Opdat, nog in de laatste voor,
Ik weten mag dat mij Uw doel verkoor
Te zijn een ernstig ploeger op de landen
Van een te worden schoonheid; eenzaam tegen
De eigenliefde dalend avondrood
Die ziet beneden aan de sprong der wegen
De hoeve van zijn deemoed, en het branden
van de zachte lamp van een gelaten dood.          

Zo breekbaar en zo kwetsbaar als wij zijn, laten 
we elkaar heel houden. En eensgezindheid blijven 
uitstralen als doopsgezinde broeders en zusters en 
in gemeenschap blijven! 
Tot ziens en prettige Pinksterdagen.     
 

De collecte voor de waterput(ten)
Namens de Stichting Tomoka Support wil ik u 
allen heel hartelijk danken voor uw bijdrage aan 
het ‘3 nieuwe waterputten’ project. Fantastisch dat 
het gehele bedrag voor één put er is gekomen en 
dat nu dankzij de hulp van de Wilde Ganzen en 
hun speciale Coronafonds deze putten er gereali-
seerd gaan worden. De Utrechtse studenten waren 
al vroeg met fondsenwerven begonnen en hadden 
het geld al voor de coronacrisis bij elkaar. Door de 
verdubbeling kunnen wij nu 3 putten in één keer 
financieren, en dat is fantastisch. Ze zijn er in 
Togo erg blij mee, schoon water is zó belangrijk! 
Ik houd u op de hoogte. Nogmaals dank.        

 Machteld van Delden, 
    namens Stichting Tomoka Support 

www.stichtingtomokasupport.org 

 

Beste zusters en broeders,  
In onze kerkenraadsvergadering (zie ook 
het verslag ‘Berichten uit de kerkenraad’ 
van zr. Anneke Struijf, elders in Op Weg) 
hebben we uitgebreid gesproken over het 
weer starten van reguliere kerkdiensten. 
We hebben er allemaal behoefte aan, dat 
steeds meer zaken min of meer weer nor-
maal   worden. Vanaf 1 juni zijn diensten 
weer toegestaan, maar met max. 30 
mensen. Vaak is het aantal bezoekers iets 
lager, ook wel hoger en we kunnen ons 
voorstellen, dat er nu misschien meer 
leden komen, om elkaar weer te ont-
moeten. Dat zou kunnen betekenen, dat 
iemand bij de deur staat te tellen en 
tegen nr. 31 moet zeggen: “Het spijt me, 
maar je bent nr. 31 en je mag er niet 
meer in. Ga maar weer naar huis.” Het-
zelfde probleem kan zich voordoen als 
we vooraf moeten opgeven, dat we een 
dienst willen bezoeken. Dit willen we 
niet, en daarom starten we niet op 7 
juni. Bovendien willen we eerst ook wel 
de eventuele effecten zien van de invloed 
van deze versoepelingen op het versprei-
den van het virus, want het blijft een 
spannende zaak. 
We hebben daarom besloten de eerste        
reguliere dienst te houden op 19 juli, 
voorop gesteld natuurlijk dat de maa-
tregelen niet weer strenger worden. Ds. 
Louise Pondman zal in die dienst voor-
gaan, want we vonden het belangrijk om 
dit met haar te doen.  
Natuurlijk zullen er dingen anders gaan, 
dan we normaal gewend waren. Aan een 
plan van aanpak wordt gewerkt. 
Daarover wordt u vroegtijdig geïnfor-
meerd. Voorlopig is het nog een poosje 
afzien, genieten van mooie digitale dien-
sten en de ‘papieren diensten’ van onze 
eigen mensen. Maar het moment, dat we 
elkaar weer kunnen ontmoeten, komt 
dichterbij, gelukkig wel. Voor nu een 
hartelijke groet voor u allen.  
Houd vol en blijf gezond!  

Hilda Wouwenaar 
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Joke Bakker  
Onbegrensd 
 

There’s no such place as far away 
(Richard Bach) 

De geest van inspiratie kan mij soms enorm verrassen. Zij werd geactiveerd tijdens de  
redactievergadering, die wij in verband met de corona-maatregelen online hebben        
gehouden. Het was nog wat onwennig. Maar Kees Knijnenberg heeft alles goed         
voorbereid samen met Andrea Wieffering, die onze redactie komt versterken. De vraag 
was: wat doet de coronacrisis met je, hoe ervaar je alle beperkende maatregelen en in 
hoeverre kan de pinkstergeest daarin doordringen. 
Als ik dan aan een artikel wil beginnen en het woord onbegrensd komt op, dan is dat op 
zijn minst opmerkelijk. De periode die achter ons ligt is meer dan ooit begrensd en soms 
letterlijk gesloten gedurende de weken van intellectuele Lock down. Langzaam maar 
zeker komt er nu gelukkig meer ruimte. Dat is misschien een nog grotere uitdaging, want 
voorzichtigheid blijft geboden vooral als we met velen weer naar buiten gaan. 

Onbegrensd 
Waar denkt u dan aan? 
Ik denk aan Vrijheid. Vrij om te gaan en te staan 
waar je wilt. Vrij om te zijn wie je bent. Vrij om je 
medemens te ontmoeten, nabij te zijn en te omar-
men. De ander steunen en je gesteund weten. 
Ruimte om je leven vorm te geven en daarin je 
hart te volgen. 
 
Liefde  
Voor mij is liefde onbegrensd. Ongehinderd liefde 
geven en ontvangen. Genieten van alles wat het 
leven je te bieden heeft en jij andersom te geven 
hebt. Liefde kent vele uitdrukkingsvormen. De 
vormen beperken, maar de bron van liefde is 
daarin is onbeperkt 
 
Ik denk ook aan Bewustzijn. Bewustzijn is zo veel 
meer dan ons denken. Onze gedachten begrenzen, 
verwoorden en duiden. Bewustzijn gaat ruim over 
die grenzen heen. Onbegrijpelijk en ongrijpbaar is 
bewustzijn in en om ons heen. Er wordt gesproken 

over bewustzijnsgroei. Ik denk meer dat het een 
groeiend gewaarworden is. Onbegrensd betekent 
dat het moeilijk in woorden beschreven kan worden. 
Bij onbegrensd denk ik ook aan een boekje van  
‘Richard Bach: There’s no such place as far away’ 
(Ver weg is toch dichtbij). Ik heb het ooit gekocht 
maar toen weggeven aan een leerling van mij uit 
groep vier. Zij ging met haar ouders en broer op 
wereldreis in een door haar vader zelfgemaakte 
boot. Het was een begin van een bijzonder maar 
ook spannend avontuur. Voor het gezin betekende 
dat ook afscheid nemen van familie, werk, school, 
vrienden en vriendinnen. Ik hoopte dat het boekje 
haar tot steun zou zijn.  

“Kunnen kilometers ons 
werkelijk van vrienden  
scheiden? Als we bij        
iemand willen zijn van wie 
we houden, zijn we daar 
dan niet al? Dat is de 
boodschap van dit boekje. 
Sta eens stil bij de beteke-
nis van deze woorden. Wat 
maakt dat je dicht bij een 
ander mens bent? Je zou 

op het eerste gezicht zeggen dat het om het letter-
lijke fysieke aanwezig zijn gaat. Maar als je dieper 
kijkt zie je dat de innerlijke nabijheid in het hart 
eigenlijk bepalend is. Wie kent niet de ervaring 
van je alleen voelen te midden van gezin, vriend-
schappen of relaties? Je voelt je onbegrepen, 
buitengesloten en een vreemde. Nabij-en afgeschei-
den zijn golfbewegingen die horen bij het leven 
zoals eb en vloed bij de zee. Andersom kan zelfs 
zonder fysieke aanwezigheid de liefdevolle nabij-
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heid intens ervaren worden. Toon Hermans heeft 
dit prachtig onder woorden gebracht. 

Nu het rouwrumour rondom je is verstomd, 
De stoet voorbij is, de schuifelende voeten, 
Nu voel ik dat er ’n diepe stilte komt 
En in die stilte zal ik je opnieuw ontmoeten. 
En telkens weer zal ik je tegenkomen, 
We zeggen veel te gauw: het is voorbij. 
Hij heeft alleen je lichaam weggenomen, 
Niet wie je was en ook niet wat je zei. 
Ik zal nog altijd grapjes met je maken. 
We zullen samen door het stille landschap gaan. 
Nu je mijn handen niet meer aan kunt raken, 
Raak je mijn hart nog duidelijker aan. 

Naast het letterlijk dagelijks missen is deze erva-
ring van onbegrensde verbinding helend en troost-
rijk. Ik zie daarin de werking van de troostende 
Pinkstergeest in ieder van ons. 
In deze uitzonderlijke tijd, waarin het coronavirus 
grenzeloos, dus wereldwijd, rondgaat, worden we 
allemaal wakker geschud. Zekerheden die in het 
dagelijks leven vertrouwen gegeven hebben, vallen 
weg. Het doet mij denken aan de ziekte waarmee 
mijn man Cees geconfronteerd werd. De eindig-
heid van zijn leven en ons leven samen, tot dan toe 
buiten beeld gebleven, werd op dat moment deel 
van de realiteit. De vraag hoe veel tijd hem gegeven 
zou worden, werd een blijvende onzekere factor. 
Leven met onzekere factoren moet je leren. Zon-
der houvast kan je een andere grond van 
vertrouwen gewaarworden. Een die te maken heeft 
met je oorsprong en grond van je bestaan. 
Die onzekerheid ervaren we ook in deze tijd 
waarin het coronavirus een bedreiging vormt voor 
de ouderen en chronisch zieken, maar blijkt zeker 
niet leeftijd gebonden. Bij besmetting ontstaat er 
een achtbaan, waarin de ziekte soms razendsnel 
om zich heen grijpt, zowel in het lichaam van de 
patiënt als ook bron van besmetting voor de 
omgeving. Verlies van dierbaren binnen enkele 
weken, het niet letterlijk nabij kunnen zijn tot 
troost en steun, we hebben allemaal de schrijnende 
beelden gezien en de verhalen gehoord. ‘Opge-
hokt’ worden we door de maatregelen van de in-
tellectuele Lock-down. Het woord dat we kennen 
van een andere epidemie, die van de vogelgriep. 
Voel je je een gevangene in een cel of als een 
kluizenaar? De kluizenaar heeft er vrijwillig voor 
gekozen, de gevangene wordt gedwongen. Voor 
welke ervaring kies je? De situatie is gelijk maar 
hoe jij het ervaart is een wereld van verschil.  
Naast alle problemen en zorgen die de crisis met 
zich meebrengt, hoor je ook een ander geluid. De 
volle agenda’s worden leger, er komt ruimte om 

stil te staan. De vraag wordt gesteld: Wat is echt 
belangrijk voor mij in het leven. Volg ik mijn hart 
in wie en wat ik wil zijn? Er is alom een herbezin-
ning gaande op veel verschillende vlakken. Die im-
puls resoneert wereldwijd, omdat we deze keer 
allemaal in hetzelfde schuitje zitten. 
Worden we als mensheid wakker geschud? 
Duidelijker klinkt de vraag: kunnen we het tij 
keren en de goede keuze maken voor onszelf en de 
ander, die gebaseerd is op vrede, gerechtigheid en 
zorg voor de aarde? Elke crisis is ook een kans. Ik 
geloof dat de tijd rijp is. Afhankelijk hoe je kijkt 
kun je de tekenen zien. ‘Blijf niet staren op wat 
vroeger was. Sta niet stil in het verleden. Ik, zegt 
Hij, ga iets nieuws beginnen; het is al begonnen, 
merk je het niet?” in de woorden van Huub Oost-
erhuis. Waait hierin ook de Pinkstergeest? 
Begin april kreeg ik via WhatsApp een oproep bin-
nen om in de vroege ochtend van 4 april om kwart 
voor vijf te mediteren. Het was een wereldwijde 
oproep met als doel een groep van meer dan een 
miljoen mensen samen te brengen. Een krachtige 
bundeling van Licht en Vertrouwen. Die oproep 
kwam van een jonge vrouw van 19 jaar. Ik heb op 
internet gezocht naar wat er over haar bekend is. 

Haar naam is Christina von Dreien, geboren in 
Zwitserland. Naar aanleiding van wat ik daar las 
heb ik het eerste boek gekocht ‘Christina, tweeling 
als licht geboren’, geschreven door haar moeder 
Bernadette, evenals het tweede boek ‘Christina, 
het visioen over het goede’. Al op jonge leeftijd 
laat haar dochter een diepe wijsheid en innerlijke 
rust zien en in gesprekken geeft zij blijk van op-
merkelijke inzichten. Uit de aantekeningen en 
antwoorden op de vragen van Bernadette aan haar 
dochter zijn de twee boeken ontstaan. Langzaam 
maar zeker raakt zij vertrouwd met nieuwe in-
zichten die uitstijgen            boven onze drie dimensionele 
werkelijkheid. Die ontwikkeling helpt je ook als 
lezer om stap voor stap je open te stellen voor het  
verruimen van je bewustzijn. 
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Ik ben diep onder de indruk en het sterkt mijn 
vertrouwen in de wereldwijde veranderingen die 
een groeiend bewustzijn van de mensheid laat zien.  
Ieder mens draagt daaraan zijn steentje bij. ‘Ver-
beter de wereld begin bij jezelf’ is daarin een waar 
woord. Als mens heb je de vrijheid om te kiezen. 
De primaire keuze is: kies je voor Liefde (=licht) of 
voor angst/macht (= duister) Christina noemt het 
duister/angst het onlicht. Onbegrensde liefde is de 
sleutel. Als je besluit om je consequent op het posi-
tieve en verheffende te richten en geen aandacht 
(energie) geeft aan wat negatief en destructief is, 
leg je een steen in de weegschaal van liefde en 
angst die gaandeweg naar liefde door zal slaan. 
Het onlicht verdwijnt als het licht groeit. Kiezen 
voor het Licht is kiezen om je hart te volgen. Je 
hart is het centrum van licht en liefde. 
Vandaag heb ik het derde boek in handen gekregen: 
‘Bewustzijn schept vrede’. Deze keer geschreven 

door Christina 
zelf. Al op jonge 
leeftijd wist zij 
wat haar doel 
was in dit leven 
‘Ik wil de mensen 
laten zien hoe ze 
vanuit onvoor-
waardelijke liefde 
op een construc-
tieve manier met 
het onlicht kun-
nen omgaan. Dat 
is een van de be-
langrijkste rede-
nen waarom ik 

hier naartoe ben gekomen. Ook wil ik mensen 
hoop geven en ze laten zien welke innerlijke 
waarde en grootsheid ze bezitten. Op Aarde kun-
nen we als mens ons meester diploma behalen 
door te leren hoe we onze liefde naar alle wezens 
kunnen laten stromen, hoe moeilijk onze om-
standigheden ook zijn’. Aldus Christina. 
Na de huidige crisis waarin velen het zwaar 
hebben, ligt een kans om nieuwe keuzes te maken. 
Die nieuwe mogelijkheden zijn zichtbaar zoals in 
het vroege voorjaar de lentebodes zich aandienen 
terwijl de kou en de doodsheid van de winter nog 
voelbaar is. De Geest van Pinksteren, heilig en heel 
makend is de kracht die dat alles ondersteunt: 
troostend en inspirerend, vanuit een onwankelbaar 
vertrouwen in de verbondenheid met de Schepper 
van al wat is. Steeds meer mensen verbinden zich 
met en in die Geest als lichtwerkers. Weet je 
daarmee ook verbonden! 

4 Mei 
De jaren gaan van mei tot mei, zo luidde de titel 
van een bundel poëzie. Voor vele mensen gaan in-
derdaad de jaren van mei tot mei door verschrik-
kelijke herinneringen, die juist op 4 mei weer 
extra veel pijn doen. Ik denk hierbij aan mijn 
tante Geertje. Wat zal zij en alle andere verzets-
mensen en joden en zigeuners gedacht hebben in 
hun laatste seconden? Wat denken de duizenden 
die nu gekweld, gemarteld, vervolgd worden. Niet 
in vrijheid kunnen leven, op de vlucht zijn. Dan 
realiseer je dat waar wij nu in leven vrijheid een 
heel kostbaar goed is, dat ons moet blijven bezig-
houden. Dat kunnen we jongeren in elk geval 
overdragen. We zullen moeten blijven spreken als 
we onrecht zien, een medemens aangedaan. Weer 
is het mei, maar het jaarlijks herdenken op 4 mei 
en het vieren van onze bevrijding op 5 mei werd 
nu door dat gemene coronavirus heel sober en aan 
regels gehouden. Het is een andere oorlog ook met 
veel verdriet en leed om wat dit virus teweegbrengt.  
Indrukwekkend was het om te luisteren naar de 
woorden van Arnon Grünberg in de lege, zonder 
publiek, in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Het lege 
plein op de Dam met de toespraak van de koning. 
Het was stil en ik werd er van binnen heel stil van. 
Het raakte me diep, meer dan in andere jaren. In het 
boek over Menno Simons leven: ‘Duiven en Stoot-
vogels’, lezen we wat een gevaarlijke tijd het toen 
was, steeds op de vlucht met gevaar voor eigen leven 
en dat van anderen. Menno had moed, hield vol en 
ging door, zoals onderstaand gedicht zegt. 

Tini Visser 
Toen hij over lieden hoorde 
die opnieuw zich lieten dopen 
nieuwe mensen wilden worden 
nieuw geloven krachtig hopen 
toen hij deze dingen hoorde 
moest hij wel een bijbel kopen 
uit die overoude woorden 
ging voor hem de toekomst open  
toen hij zag dat al die mensen 
voor hun waarheid wilden sterven  
raakte hij zijn eigen grenzen 
viel zijn oud geloof in scherven 
nieuwe dromen nieuwe wensen 
liet hij in zijn hart zich kerven 
Menno kon niet langer veinzen 
liet zijn ziel niet meer bederven  
maar toen mensen elkaar sloegen 
daden van geweld verrichtten 
zwaarden en geweren droegen 
om Gods rijk op aard te stichten 
en hem om een antwoord vroegen 
wist hij dat hij hen moest richten 
hen tot vrede samen voegen 
hen aan Christus moest verplichten. 

(eerder ingezonden door Ed van Straten)



Berichten uit de kerkenraad 
 
Woensdag, 13 mei, is de kerkenraad in vergadering bij 
elkaar gekomen in de Mennozaal op gepaste afstand. 
Het was fijn elkaar weer  te ontmoeten en ervaringen te 
delen over de afgelopen weken. Gelukkig is iedereen 
gezond en ook uit de gemeente bereikte ons geen be-
richten over besmettingen van het coronavirus. De    
bijeenkomst van de kerkenraad ging grotendeels over 
het voorzichtig hervatten van de activiteiten in onze  ge-
meente. In de eerste plaats over het beginnen van de 
diensten: wat is haalbaar en wenselijk. Lees het bericht 
daarover van zr. Hilda Wouwenaar in deze Op Weg.  
Voor de kringen lijkt het de kerkenraad beter om tot 
september te wachten met bijeenkomsten. Zo heeft het 
koorbestuur al besloten de repetities op 17 augustus te 
hervatten, indien mogelijk. Zingen kan effect hebben op 
mogelijke verspreiding van virusdeeltjes en dat heeft 
ook consequenties voor onze gemeentezang. Dus zal 
gemeentezang zeer beperkt zijn als we weer starten op 
19 juli en is het denkbaar dat er helemaal niet wordt ge-
zongen... of er wordt een creatieve oplossing  bedacht.  
Ook het koffiedrinken na de diensten zullen we voor-
lopig moeten missen maar... wie weet, komt er een 
fantastisch idee om elkaar toch te ontmoeten. 
Via de ADS (Algemene Doopsgezinde SociÎteit)    
krijgen we uitstekende adviezen hoe we het beste een 
gebruiksplan kunnen opstellen voor hervatting van de 
diensten. Een klein groepje is door de kerkenraad be-
naderd deze adviezen te vertalen naar onze situatie.   
Voorlopig moeten we het nog doen met de digitale ver-
sies van diensten per mail van onze predikant en an-
dere gastvoorgangers (indien zij dat willen) en kunnen 
er video’s van vieringen elders in het land bekeken 
worden op YouTube Doopsgezind Nederland. 
Kijk regelmatig op onze website (www.doopsgezind-
alkmaar.nl). Want daar vindt u alle actuele informatie!   
Het zal u niet verbazen dat het dagelijks bestuur van de 
ARK (Alkmaarse Raad van kerken) heeft besloten de 
Feestweek van de Oecumene dniet te laten doorgaan. 
Dat geldt ook voor de Oecumenische viering op 7 juni. 
Volgend jaar bestaat de ARK 50 jaar. Gevraagd wordt 
wie ideeën  heeft voor deze viering. De ARK heeft 
ook een website: www.alkmaarseraadvankerken.nl. U 
kunt daar een beperkt overzicht van activiteiten zien 
die kerken in coronatijd aanbieden. 
Open Monumentendag is dit jaar op 19 en 20 septem-
ber. Zoals gebruikelijk stellen we onze gebouwen 
open op de zaterdag. Ook nu hebben we ons weer op-
gegeven voor de Monumentendag maar... hoe de in-
vulling van die dag zal worden, is nog te bezien Èn... 
of de situatie het toelaat. Niets is zeker in deze tijd. 
Onze predikant neemt haar zomervakantie op van 19 
juni tot en met 12 juli.  
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Ondanks het omschakelen van de paaspakkettenactie 
van de ARK naar enveloppen met waardebonnen voor 
supermarkten is de actie toch succesvol verlopen. Op 
281 adressen zijn bonnen bezorgd. De kosten voor de 
actie waren aanzienlijk hoger maar werden volledig 
gedekt door donaties !! Mooi toch? 
Ook hartverwarmend is dat onze actie voor een water-
put heel  goed verlopen is ondanks alle beperkingen 
van deze tijd! (Hoe dat bereikt is, heeft het kunnen 
lezen in een mail van onze predikant die op 10 mei is 
verstuurd!)  Op een later tijdstip komt Machteld van 
Delden – Verdonk (een nicht van br. Jo de Vries)  naar  
Alkmaar om ons meer te vertellen over haar inzet om 
waterputten te realiseren in Togo via het ’Tomoka’-
project. U kunt zich voorstellen dat Machteld ontzet-
tend blij was toen ze te horen kreeg dat er een 
waterput bij elkaar ’gesprokkeld’ was!   
Tot slot gaat onze hartelijke dank uit naar onze predi-
kant die in deze tijd ons steeds maar weer bemoedi-
gende mails en diensten stuurde. Het werd en wordt 
zeer gewaardeerd. Hoewel het aantal reacties op de 
veertigdagenmail niet erg groot was, werd het toch 
goed gelezen. Juist nu! 
Een nieuwe datum voor onze uitgestelde gemeentever-
gadering is nog niet vastgesteld.                              

Anneke Struijf, notulist         
 
Collectedoelen (via internet-bankieren  
zolang er geen kerkdiensten worden gehouden)  
31 mei 2020, Pinkstercollecte, ten behoeve van 
Doopsgezinde Zending 
nl91 trio 0338 5200 58 t.n.v. Doopsgezinde 
Zending   
14 en 21 juni 2020, Dopersduin  
nl89 rabo 0358 5008 50, t.n.v. Dopersduin, 
Schoorl, t.b.v. Vrijplaatsenfonds.  
Dit fonds dient om het verblijf mogelijk te maken 
van gasten in Dopersduin die hun verblijf niet 
(geheel) zelf kunnen betalen.  
28 juni 2020, Inloophuis Almere  
nl19 abna 0243 4938 86 t.n.v. Algemene Doops-
gezinde Sociëteit, Amsterdam, o.v.m. Inloophuis   
5 juli 2020, Hospice Alkmaar  
nl33 ingb 0004 2976 90 tnv Stichting De Over-
steek te Alkmaar. Verblijf voor terminaal zieken.

 
  
 
Dankjewel, Klaas 
Klaas en Maria Sabel zijn onlangs verhuisd naar 
Den Haag. Klaas heeft bijna vijftien jaar lang  
belangrijke bijdragen geleverd aan Op Weg. Wij 
wensen Klaas en Maria heel veel gelukkige jaren 
in Den Haag toe.                     Redactieteam Op Weg
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Hans de Jonge  
Onderweg met de Ark van Noach     

        naar Pinksteren 2020

Op het eerste gezicht hebben al deze gebeurtenissen 
weinig met elkaar te maken. Maar als je kijkt naar wat 
het voor ons als mensen betekent, zijn er wel overeen-
komsten.Ik begin dan met wat Noach en zijn gezin is 
overkomen. Hoe Noach het signaal van God kreeg om 
een ark te gaan bouwen kunnen we lezen in het eerste 
Bijbelboek Genesis 6-9. Noach en zijn gezin moesten 
zich voorbereiden op een enorme vloedgolf, zoals we 
die hopelijk nooit meer zullen meemaken. Hoewel 
Noach zich geen voorstelling kon maken, welke ramp 
de wereld zou treffen, reageerde hij op tijd op de  
signalen van God: ìGa een ark bouwen want er is een 
enorme ramp op komst. Hij ging aan de slag, bouwde 
een ark en overleefde met zijn gezin zo een enorme 
vloedgolf. Nog steeds menen mensen op de berg  
Ararat resten van de ark te hebben gevonden. Het 
leven aan boord van deze ark zal niet gemakkelijk zijn 
geweest. Om in een beperkte ruimte met mensen en 
dieren te moeten leven. En geen idee hebben wanneer 
je weer voet aan vaste wal kunt zetten. Want je bent 
een speelbal van de elementen. 
Als je zelf wel eens op het IJsselmeer hebt gezeild, 
heb je misschien een voorstelling van wat Noach en 
zijn gezin hebben moeten doorstaan. En dan is in    
verhouding met de enorme watervloed het IJsselmeer 
nog van beperkte omvang. 
Als tweede element wil ik 75 jaar bevrijding ter sprake 
brengen, omdat er steeds minder mensen zijn, die de 
Tweede Wereldoorlog aan den lijve hebben meege-
maakt. Maar als iemand die in de Hongerwinter is  
geboren onder bijzondere omstandigheden, wil ik dat 
nader toelichten.Op televisie zijn diverse uitzendingen 
geweest, waaraan zowel aan de hongerwinter als aan de 
bevrijding veel aandacht is gegeven. Dus is het niet 
moeilijk voor te stellen dat in de hongerwinter geboren 
te worden voor mijn ouders een risico volle tijd was. 

Met onze redactie hebben we een digitale vergadering met behulp van Zoom gehouden. Ik moet 
zeggen: een bijzondere ervaring en ook fijn om elkaars gezicht weer eens te zien. En van elkaar 
te horen hoe iedereen zich staande houdt tijdens deze coronaperiode. Het maakt veel uit of je  
alleen bent of een partner hebt, waarmee je kunt praten en beperkt dingen kunt ondernemen. 
Voor sommigen is het wel lastig dat je geen direct contact met je kinderen en kleinkinderen 
kunt hebben. Maar gelukkig is niemand van ons getroffen door het coronavirus. De bedoeling 
van deze vergadering was, om te overleggen hoe verbinding kan worden gelegd tussen het   
verhaal van de Ark van Noach en Pinksteren 2020. Zelf wil ik daarbij ook nog een link leggen 
van het herdenken van 75 jaar bevrijding met de coronacrisis. 

Om mijn geboorte minder risicovol te maken, had mijn 
vader - hij was elektricien bij het PEN - een aantal grote 
lampen en accu’s geregeld, zodat er in elk geval vol-
doende licht tijdens de bevalling zou zijn. Wij woonden 
n.l. in Haarlem-Noord in een spergebied waar geen 
elektriciteit was. 
In deze oorlogstijd kwam het, net zoals in de tijd van 
Noach, aan op inventiviteit en doorzettingsvermogen. 
Ook moesten veel mensen onderduiken en zaten soms 
lang met elkaar in kleine ruimten, met daarbij de angst 
om ontdekt en opgepakt te worden. Dat is helaas ook 
in onze straat gebeurd. Net als in de ark moesten de 
onderduikers veel van elkaar accepteren om de moei-
lijke omstandigheden enigszins leefbaar te houden. 
Als derde element wil ik het coronatijdperk aanroeren 
waarin wij nu zelf verkeren. Aan het begin van mijn 
stukje heb ik het al aangegeven: voor maart van dit 
jaar konden wij niet vermoeden in welke situatie we 
terecht zouden komen. En het ziet er naar uit dat wij 
voorlopig nog niet van het virus verlost zijn.Toch 
moeten we net zoals al die generaties voor ons erop 
vertrouwen dat het uiteindelijk weer goed zal komen. 
Tenslotte Pinksteren. De elf discipelen waren bij         
elkaar, toen uit de hemel het geluid kwam van een   
geweldige windvlaag, die het huis waarin zij waren 
geheel vulde. En er kwamen tongen van vuur. Zij  
werden vervuld met de Heilige Geest. 
Het moet een heel bijzondere ervaring zijn geweest. 
Een ervaring die hun verdere leven zal hebben            
bepaald. We spreken er nu nog over. En zo, dat wat 
Jezus aan zijn leerlingen heeft voorgehouden nog 
steeds bij ons bekend is. Toch bijzonder dat iets wat 
zich ruim 2000 jaar geleden heeft afgespeeld nog 
steeds voor veel mensen een bron van inspiratie is. 
Ondanks alle beperkingen wens ik iedereen goede 
Pinksterdagen toe. En hou vol! 
 



 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: J. de Vries,  
tel. 072-5 826 303, edith.jo@kpnmail.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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ma   1 juni Tweede Pinksterdag   
Ruth 4:1-22            Onderhandelingsresultaat 

di     2 juni  Psalm 104:1-18 Gods dag van de arbeid 
wo   3 juni  Psalm 104:19-35 Diervriendelijk 
do    4 juni  Matteüs 8:2-13 Groot geloof 
vrij   5 juni  Matteüs 8:14-22 Genezingsdienst 
za     6 juni  Matteüs 8:23-34 Klein geloof 
 
zo    7 juni  Trinitatis Psalm 150 Live muziek 
ma   8 juni  Romeinen 5:1-11 Als vijanden al verzoend 
di     9 juni  Romeinen 5:12-21 Adam I en Adam II 
wo 10 juni  Matteüs 9:1-8 Wie kan vergeven? 
do  11 juni  Matteüs 9:9-17 Wie kan genezen? 
vrij 12 juni  Matteüs 9:18-26 Opleving 
za  13 juni  Matteüs 9:27-34 Geestkracht of toverkracht? 
 
zo  14 juni  Matteüs 9:35-10:4 Bijzondere arbeiders 
ma 15 juni  Matteüs 10:5-15 Op weg zonder ballast 
di   16 juni  Matteüs 10:16-23 Bereid je maar (niet) voor! 
wo 17 juni  Matteüs 10:24-33 Luid en duidelijk 
do  18 juni  Matteüs 10:34-11:1Wat is het je waard? 
vrij 19 juni  Psalm 69:1-13 Hoofd boven water houden 
za   20 juni  Psalm 69:14-30 Red mij! 
 
zo  21 juni  Psalm 69:31-37 Genade en recht 
ma 22 juni  Romeinen 6:1-14 Niet meer zondigen 
di   23 juni  Romeinen 6:15-23 Wie is je baas? 
wo 24 juni  Romeinen 7:1-12 Huwelijk als metafoor 
do  25 juni  Romeinen 7:13-25 Tweestrijd 
vrij 26 juni  Romeinen 8:1-11 Geestelijk leven 
za  27 juni  Romeinen 8:12-25 Kinderen 
 
zo  28 juni  Romeinen 8:26-39 Geestelijke bijstand 
ma 29 juni  Romeinen 9:1-18 Trouw aan de belofte 
di   30 juni  Romeinen 9:19-33 Keuzevrijheid 

Voor een moment van stilte in juniPinkstergroet 
(Een initiatief van Stichting DoopsgezindWereldWerk)  
Met veel plezier hebben wij de 
taak op ons genomen om de 
Pinkstergroet van 2020 te      
verzorgen. 
Hermine Koornneef, Klaartje 
van Leersum en ik hebben      
gezocht naar aardige attenties 
die vooral plat waren, omdat 
het geheel in een grote envelop 
verstuurd moet worden.        
Uiteindelijk is de keuze gevallen 

op een geurzakje van Jacob Hooy. Verder kochten wij van 
de organisatie Fajr Beirut notitieboekjes gemaakt door     
gevluchte Syrische vrouwen. Elk boekje is uniek qua kleur 
en afbeelding. Marja Bakker verzorgde pakketjes van drie 
kleurrijke kaarten met enveloppen. Daarbij bestelden wij 
een eco-pen met opdruk. In totaal werden er 144 envelop-
pen gevuld. Dat betekende dat we ook 144 kraanvogels 
hebben gevouwen. Een leuk idee, maar wel veel werk. Met 
de helpende handen van Nel van Laere en Irene van de  
Pavert is het gelukt. Al gooide corona ook hier roet in het 
eten. Onze tweede vouwochtend hebben we moeten  
afblazen. Marja en ik hebben samen de laatste serie vogels 
gevouwen en ook de enveloppen gevuld en voor de  
verzending gezorgd. De begeleidende brief is van de hand 
van Louise. Volgend jaar gaan we er weer mee aan de slag. 
Mocht u in de loop van het jaar ideeën voor platte cadeau-
tjes voor ons hebben, dan horen wij dat graag.    


