September 2020, 51e jaargang, nr. 7

De diensten in Maart 2020 in de Doopsgezinde Kerk aan de
Koningsweg 12 te Alkmaar .
Collectedoelen:
30 augustus 2020, 10.00 uur
Zr. J. Bakker
MWC Corona Task Force
NL19ABNA0243493886
6 september 2020, 10.00 uur
Ds. L. Pondman, Startzondag
MWC Corona Task Force
13 september 2020, 10.00 uur
Br. Y. Aalders (Koog aan de Zaan)
MWC Corona Task Force
20 september 2020, 10.00 uur
Ds. L. Pondman
MWC Corona Task Force
27 september 2020, 10.00 uur
Ds. B. Santema
MWC Corona Task Force
4 oktober 2020, 10.00 uur
Zr. A. Schlüter (Enkhuizen)
MWC Corona Task Force
11 oktober 2020, 10.00 uur
Ds. L. Pondman, Oogstdienst
MWC Corona Task Force

Inhoud

Speelkwartier; Diensten;
De kunst van stoppen

pagina 1
pagina 2

Leuke herinneringen
Loslaten; Hoe lang nog Corona; Redactioneel

pagina 3
pagina 4

Een mens te zijn op aarde; Dank

pagina 5
Bach Cantate Witte Kerk; Open Monumentendag 2020;
Project Geesdrift; Koor; Bloemen en Collecten
pagina 6
Vrede verbindt Verschil; Levend water
pagina 7
Bouwcommissie
pagina 8
Berichten uit de Kerkenraad; Activiteiten september
pagina 9
Ons, mijn speelkwartier; Leesrooster
pagina 10
Uit het lood
pagina 11
Colofon
Pagina 12
1

De kunst van stoppen
In mijn boekenkast staat een bundel verzamelde gedichten
met de titel ‘lachen mag van God’. Ik mag er graag in bladeren
en hier en daar een paar van de (a)religieuze verzen lezen, die
altijd prikkelen en vaak een glimlach oproepen. Want waarom
zou theologie altijd een serieuze bezigheid moeten zijn waar
ernstige gezichten bij horen? In de Bijbel staat nergens dat je
niet zou mogen lachen. Sterker nog, er zijn heel wat plaatsen
aan te wijzen waar ik tussen de regels door meen op te merken dat God over een goed gevoel voor humor beschikt. Zo
staat er ook nergens in de Bijbel dat wij hard moeten werken.
Wel dat we er regelmatig even mee op moeten houden. Dat
deed God ook: in zes dagen schiep God de hemel en de aarde,
maar op de zevende dag ruste God. En God ruste niet alleen
zelf uit van zijn scheppingsarbeid, maar vond ook dat zijn
schepping en alles dat daarin leeft op z’n tijd rust nodig heeft.
Niet alleen de mensen, maar ook de dieren en zelfs het land
moet eens in de zeven jaar even een sabbatsjaar hebben om
bij te komen. Niet de mens, maar de Sabbat is de kroon op de
Schepping!
Rust, stoppen met werken als een heilige opdracht; je mag
dankbaar de mogelijkheid aanvaarden dat je weer op verhaal
mag komen, je weer mens mag voelen. Dat is nog eens wat anders dan het calvinistische adagio dat ledigheid het hoofdkussen van de duivel is. In Deuteronomium (5: 15) wordt het
houden van de sabbat ook verbonden met de bevrijding uit de
slavernij: “Bedenk dat u zelf slaaf was in Egypte totdat de
HEER, uw God, u met sterke hand en opgeheven arm bevrijdde. Daarom heeft hij u opgedragen de sabbat te houden.”
Je bent geen slaaf, maar een vrij mens en dat moet je vieren.
Over wat je dan wel en niet mag doen op de sabbat is een eeuwig punt van discussie. Met strenge regels over ‘toegestaan’
en ‘niet toegestaan’ wordt het al snel een nieuw juk op onze
schouders in plaats van een bevrijding en ruimte om te spelen
en weer op te ademen. Daarom zegt Jezus ook tegen de farizeeërs die komen klagen dat Jezus’ leerlingen op de sabbat
wat aren plukten omdat ze honger hadden: “De sabbat is er
voor de mens, en niet de mens voor de sabbat” (Marcus 2:
27). Jezus geneest ook juist mensen op de sabbat. Natuurlijk
zou hij iemand die al lang ziek is ook op een andere dag kunnen genezen, maar deze genezingen zijn daden van bevrijding
en barmhartigheid en die horen juist op de sabbat thuis. Mensen komen bij elkaar om die dag te vieren, omdat je daar van
opknapt, niet voor een nieuw slaafs juk op de schouders,
maar om weer geïnspireerd worden.
Alles heeft zijn juiste tijd. Dat weet ook de wijsheidsleraar
Prediker. Hij heeft nagedacht over de zin van het leven. Voor
alles is een tijd, zegt Prediker, tijd om op te bouwen en tijd om
af te breken, tijd om te huilen en tijd om te lachen (!)….. (Prediker 3: 1 – 13). “12Ik heb vastgesteld” zegt Prediker, “dat
voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn
en van het leven te genieten. 13Want wanneer hij zich aan
eten en drinken te goed doet en geniet van al het goede dat hij
moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God.”
Mogen genieten als een geschenk van God, wat wil een mens
nog meer!
In kloosters houden ze er een stak tijdschema op na voor gebed, studie, handarbeid en voor recreatie. Als de bel voor het
gebed luidt dan leg je het werk waar je mee bezig bent direct
neer en ga je naar de kapel. Wil Derkse schrijft in zijn boek
‘een levensregel voor beginners’ over zijn eerste ervaring met
dat strakke schema. Hij was met zijn broer mee naar een
kloosterretraite.
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Hij wilde daar rustig werken aan een tekst die hij moest
schrijven. Uit beleefdheid had hij meegedaan met de dagorde.
Toen het tijd was voor de recreatie wilde hij weer lekker aan
het werk gaan, maar de gastenpater had hem daarvan weerhouden. “Het is nu tijd voor recreatie. Ga je mee wandelen?”
Met een fris hoofd bleek het schrijven daarna veel beter te
vlotten. Vaste momenten van stoppen, echt stoppen, dus niet
door blijven malen over wat er gebeurd is of je zorgen maken
over wat er nog moet komen, maar echt stoppen omdat het er
tijd voor is, blijkt bevrijdend te zijn, al valt het vaak lang niet
mee om ook je gedachten stil te zetten. Leven uit één stuk betekent ook dat werken en daarmee ophouden bij elkaar horen. Te lang doorwerken is bijna een garantie voor fouten. Het
lijkt heel verantwoordelijk om door te gaan tot de taken die
er voor je liggen klaar zijn, maar is het niet. Je hebt ontspanning nodig om fris te blijven. Bovendien, wanneer is iets echt
klaar? De meeste taken die wij hebben komen keer op keer
terug. Alles heeft zijn tijd. Een vaste dagorde blijkt voor iedereen heilzaam te zijn, ook als je geen arbeidsverplichtingen
meer hebt. Het geeft je structuur en een reden om je bed uit te
komen. Orde en schoonheid werken aanstekelijk, wanorde en
lelijkheid ook, dat geldt ook voor hoe we met de tijd omgaan.
Er is een tijd om te werken, maar er is ook een tijd voor rust
en om te spelen en te genieten.
Natuurlijk zijn er momenten in ons leven dat het lachen ons
vergaat. Ik denk dat we de sabbat, of de zondag zo u wilt, dan
juist nodig hebben om af en toe te mogen stoppen en de maalstroom waar we inzitten stil te zetten. Dan kunnen we weer
opladen. Door even onze aandacht anders te richten kunnen
we het leven weer beter aan. Die sabbat, met tijd om te mogen
spelen, dat was een goed idee van God.
Louise Pondman

Leuke herinneringen.
Tijdens de eerste kerkdienst in het coronatijdperk o.l.v. ds.
Louise Pondman met als thema: Leven op Gods akker werden
we verrast met het afspelen van een toepasselijk lied Op de
akker van de wereld uit de Musical: "Een Luis in de Pels" Deze
musical werd geschreven door Martien Postema en uitgevoerd door de Musical groep van de Ring Midden Nederland
in 1996-1997.
In deze musical is Menno Simons de centrale figuur. Deze doperse reformator, wiens 500 ste geboortejaar werd gevierd,
komt weer tot leven. Zijn schim wordt steeds door plannen
tot een viering opgeroepen. Hij verschijnt aan de schrijver, die
opgezadeld is met het karwei, een musical over hem te produceren. Hij is van een en ander niet gediend, want- zo vreest
hij- lieden, die tijdens zijn aardse leven hem een luis in de pels
waren, zullen komen meespoken... inderdaad blijft dat niet
uit. Toch blijkt de confrontatie heilzaam, want door elkander
een luis in de pels te zijn, of te zijn geweest, komt men in dit
spel rond schimmen uit het verleden tot goed gedachten.
En Menno zelf..? Van een knorrige, kreupele schim ontwikkelt
hij zich tot een figuur, die ook in de jaren 90( en nu nog ) iets
te zeggen had, dat inspireren kon. Aan het einde van een
spontaan, nachtelijk verjaarsfeest ziet hij dat de viering van
zijn gedachtenis niet zonder zin is geweest. Hij voelt zich opgeknapt en daarvoor is hij dankbaar. ( overgenomen uit het
toen uitgebrachte songboek)
De Musical werd indertijd o.a. uitgevoerd in Amersfoort,
Zeist, Huizen, Maarsen, Goes en Zwolle. De regie was in handen van Hilly Gerrits, muzikale leiding Mariken Hanke van
Peursem en zakelijke leiding Anne Jet Bennink. Medespelers
waren met in de hoofdrol Rik Wagenaar, verder o.a. Peter
Reinhold, Henk Stenvers, Otto Dijkstra, Peter Gerrits en vele
anderen
Doordat wij toen nog in Zeist woonden, onderdeel van de
Ring Midden-Nederland, deden wij mee als achtergrond medewerkers ( totale aankleding en technisch ondersteuning)
tevens ter ondersteuning van het koor. ( Al was zingen nooit
ons sterkste punt) De melodie met (ondersteunende) tekst
zaten er nog goed in. Bert zat in zijn eentje in de Mennozaal
via het scherm en ik zat in de achterste bank van de kerk, redelijk hardop mee te zingen. We bewaren hele goede herinneringen aan die tijd.

Het lied: "Op de akker van de wereld" was onderdeel van
deze musical, maar tevens het slot lied.
Op de akker van de wereld groeit het onkruid tussen 't graan.
Daarom wil een beetje kerel er met ijver tegenaan.
Maar wat doe je, ga je wieden, dan verniel je ook het graan.
Wat heeft grof geweld te bieden? Ook het koren gaat er aan!
Maar de toestand kan verkeren: onkruid wordt toch soms
goed graan.
Dat zal ooit de tijd ons leren, als het toch mag blijven staan.
Daarom is het onverstandig in te grijpen voor de oogst;
Want je maakt jezelf tot schande als je 't onkruid niet gedoogt.
Goede mensen zijn het koren, dat de Here God wil zien;
boze mensen, 't al verstorend, onkruid dat Zijn toorn verdient.
Kleine mensen zijn gehouden op te groeien tot gord graan.
Dat nimmer zich verstouten, om daar tegenin te gaan.
Val je niet in Satans netten als je op de stoel van God
je als rechter neer wil zetten of als heerser over het lot
van degene die in jouw ogen onkruid is, tot vuur gedoemd?
Heb je daartoe het vermogen? Heeft God jou daartoe benoemd?
Wees dan koren uit de aarde, groeiend naar het licht van God.
Laat ook bozen in hun waarde en voel deernis met hun lot.
Wees goed koren, wees goed koren, naar het licht van God gericht!
Zo zul jij dan naar behoren mens zijn voor zijn aangezicht!
Jopie en Bert Siebeling
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Loslaten
Bij speelkwartier denk ik aan het schoolplein onder schooltijd: even niks moeten van de juf, geen werkjes, geen moeilijke vragen, geen toetsen. Vrij om te rennen, hinkelen en elastieken.
Nu als volwassene denk ik bij speelkwartier aan helemaal
geen verantwoordelijkheden hebben, alles loslaten: financiën,
de lekkende kraan, werk… Dat je mag luieren en dat je niks
hoeft. Geen planning, geen streven, geen tijdsdruk.
En luieren mag, is ook de boodschap die ik de laatste tijd veel
tegenkom in tijdschriften als de Flow en de Margriet: wees
lui! Leer niks te doen! Niks doen is helend en goed voor je gestel. Als we kijken naar hoeveel mensen in ons land een burnout krijgen – zelfs op jonge leeftijd- is de oproep om meer uit
te rusten, en écht niks te doen, niet eens zo gek.
Helaas druist dit nogal in tegen onze calvinistische volksaard:
eerst de afwas doen en dán een kopje koffie! Eerst het werk af
en dan pas de beloning. Ikzelf was deze mening ook toegedaan, bijvoorbeeld toen ik mijn scriptie schreef: als ie af is,
heb ik tijd om af te spreken met vriendinnen/ te hangen in
het park/ bij mijn ouders op visite te gaan. Gelukkig kwam ik
snel tot de ontdekking dat dit als-dan-denken juist averechts
werkt: als je nooit loslaat, komt er geen nieuwe inspiratie of
energie. Luieren en ontspannen zorgt juist voor nieuwe inzichten, zeker als je vastloopt.
Jezus ziet het ook zo; niet hard doorrennen en niet omkijken
naar de ander, maar juist stilstaan en aandacht hebben. Het
verhaal van Martha en Maria is hier een mooi voorbeeld van,
vind ik. Martha blijft maar rennen en zwoegen en heeft geen
aandacht voor de woorden van Jezus. Integendeel; ze wordt
zelfs boos op haar zus Maria die aan de voeten van Jezus heeft
plaatsgenomen en aandachtig naar Jezus luistert.
“Zeg haar dan dat ze mij moet helpen” (Lucas 10:40) roept ze
tegen Jezus, over haar zus Maria. De Calvinisten zouden het
met haar eens zijn.
Maar Jezus niet, Jezus zegt immers: Marta, Marta, je bent zo
bezorg en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar
niet worden ontnomen (Lucas 10:41-42)
María heeft het beste deel gekozen. Niet Marta die hard werkt
voor haar gasten en waarschijnlijk een beloning verwacht
voor haar goede werken. Maar Maria die luistert en stilzit,
zonder verplichtingen, zonder streven, zonder planning.
Martha vindt haar lui en berispt haar. Via Jezus. Maar Jezus is
het niet met Martha eens: Marta je maakt je veel te druk!
Durf eens los te laten, Marta, durf eens te gaan zitten.
Hoe moeilijk is dat; als er gasten zijn die drinken verwachten
en een schoon huis? Hoe moeilijk is dat, als we vinden dat we
een schoon huis moéten presenteren aan de ander. Zeker als
die ander Jezus is.
Geen verplichtingen, geen tijdsdruk, geen planning. Net als op
vakantie alles durven loslaten: Kunnen wij dat, net als Maria?
Durven wij te vertrouwen dat alles ons ten deel valt, zoals er
staat geschreven? Geloven wij dat we inderdaad ons geen zorgen hoeven te maken, over de dag van morgen, omdat deze
wel voor zichzelf zorgt?
Jezus zegt immers ook:
Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet
en vullen geen voorraadschuren, het is jullie hemelse Vader
die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? Wie van jullie
kan door zich zorgen te maken ook maar één aan zijn levensduur toevoegen? En wat maken jullie je zorgen over kleding?
Kijk eens naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld
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Ze werken niet en weven niet (Mattheüs 6:26-27) Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek
liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan
zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je
dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van
morgen zorgt wel voor zichzelf. (Mattheüs 6:31,34,35)
Hoeveel vertrouwen vraagt dit wel niet? Hoeveel vertrouwen
moeten we hebben op God, om te durven loslaten en één dag
te zeggen; ik laat de boel de boel?
Net als Maria. Maria heeft het beste deel gekozen. Zij had dat
vertrouwen en koos het beste deel.
Net als op vakantie: even loslaten, even geen planning, geen
streven, geen tijdsdruk.
Doet u mee vandaag?
Andrea Wieffering
HOELANG NOG CORONA?
DE HELE WERELD HUILT
DE TROOST IS ONS ONTNOMEN
1.5 METER UIT ELKAAR
OM BESMETTING TE VOORKOMEN
INFORMATIE VIA EEN SPECIALIST
IK WOU DAT IK HET ANTWOORD WIST
ER ZIJN VOOR ELKAAR IS WAT NU TELT
ZO GAUW IS DE MENSHEID NIET GEVELD!
DOOR; WILMA WIEFFERING

Redactioneel
Dit nummer van Op Weg had weer een kleurrijke kwartaaluitgave moeten worden. De lay-out van deze uitgaven wordt altijd met veel zorg, aandacht en creativiteit door Kees Knijnenberg verzorgd. Helaas is Kees ziek en moeten wij het zonder
zijn vaardigheid met professionele opmaaksoftware stellen.
Software waar je niet zomaar zonder oefening mee overweg
kunt. Jan Bart verzorgt normaal de opmaak van de nieuwsbrieven. Hij was bereid om ook de opmaak van dit nummer
op zich te nemen. Vandaar dat dit kwartaalnummer van Op
Weg nu een nieuwsbrief-XL is geworden.
Jan, hartelijk dank dat je tijd vrij wilde maken voor deze extra
taak.
Kees wensen wij ook langs deze weg van harte beterschap
toe.
Namens de redactie van Op Weg
Louise Pondman

Een mens te zijn op aarde
“Mensch durf te leven”, is de titel van een levenslied ooit gezongen door de zanger Pisuisse, alweer meer dan een eeuw
geleden. Later ook vertolkt door Ramses Shaffy en Wende
Snijders.
Ik beweer dat de woorden van dit lied een bron van waarheid
bevatten. Want er is inderdaad moed en durf voor nodig om
te leven, om ondanks tegenslag toch het hoofd omhoog te
houden en verder te gaan. Ik moet denken aan de vreselijke
gevolgen van de bizarre en ingewikkelde gevolgen van de
coronapandemie die nog lang niet voorbij is. Het zal je maar
treffen. Er is durf voor nodig om je niet aan menselijke kritiek
te storen en eigen inzicht te volgen. Er is durf voor nodig om
niet mee te doen aan de oppervlakkigheid van deze tijd waaraan het materialisme zijn bijdrage levert en het belangeloos
voor elkaar zorgen in het geding is. Al deze dingen hebben mij
de laatste tijd nogal beziggehouden bij het overdenken van
het thema: “een mens te zijn op aarde”.
Iedere dag doen we nieuwe ontdekkingen, geen dag is hetzelfde en iedere dag wordt afgewisseld met vreugde en verdriet. Er zijn mensen die een autobiografie schrijven, de geschiedenis van hun eigen leven. Dat is iets zeer persoonlijks
maar hier en daar met diep menselijke trekjes die je dan bij
jezelf kunt terugvinden. En dan kan het een wegwijzer zijn als
je zo’n boek leest. Ik heb zo een boek vele jaren terug gelezen.
Het is een bijzonder boek over een bijzonder mens: Patrick
Segal. Lopen in een stoel heet het. Het gaat over een 24-jarige
man die besluit ondanks zijn handicap “te leven”. Een vriend
voorkwam, dat deze Patrick Segal overweldigend door wanhoop, opgaf te leven. Deze vriend zei meer dan de anderen,
die de waarheid voor hem verborgen en hadden het over genezing. Maar die vriend praatte anders. Van nu af aan zei hij :
“ben jij de enige die het kunt weten, jij staat nu zelf aan het
roer. Niemand kan jou de weg wijzen. Niemand weet wat je
moet doen. We kunnen je alleen maar volgen. Jij bent sterker
dan wij, jij loopt op kop”. Deze vriend confronteerde hem met
zijn verantwoordelijkheid. Hij moest voor anderen in beweging komen. Zo’n boek is ook het dagboek van Anne Frank.
Het kan een levensles zijn, het meisje dat met zulke beperkte
middelen en in zo’n korte tijd iets van haar leven wist te maken. Ondanks alles behield ze haar moed en vertrouwen. Zo
zijn talrijke mensenlevens in boeken beschreven, bewogen
geschiedenissen vaak die ons tot nadenken stemmen. Het zijn
mensen met levensdurf en die met een nauwkeurige interesse
hun leven leefden ook al was dat nog zo moeilijk. Ze hebben
ons iets te zeggen want leven is niet alleen “bestaan”, maar
iets van dat bestaan maken, dat is de opgave van het “menszijn”, op weg te gaan naar :”een mens te zijn op aarde”.
Ik heb vannacht gedroomd o Heer,
Dat alle mensen lachten
En onbekommerd, onbezorgd
De nieuwe dag verwachtten.

Ik heb vannacht gedroomd o Heer,
Dat alle journalisten
De waarheid schreven in hun krant
En niet meer dan zij wisten.
Ik heb vannacht gedroomd o Heer,
Dat alle mensen lachten,
Maar toen ik wakker werd, sprak Gij :
“Dat komt nog........even wachten.”
Dit gedicht was ondertekend door Theo van Langen.
Tini Visser

Dank
Zondag 9 augustus jl. kwam Hermien Koornneef mij de “kanselbloemen” brengen, een prachtig boeket. Wat een feest!
Heel hartelijk bedankt. Ik loop nog niet als een kievit, maar
het gaat de goede kant op. Hartelijke groeten,
Klaartje van Leersum

Graag wil ik de gemeente in Op Weg danken voor de bloemen
uit de dienst van 26 juli.
De onbekendheid over de oorzaak van mijn ziek zijn blijft lastig, naast het ongemak ervan. Hartelijke groeten van
Kees

Ik heb vannacht gedroomd o Heer,
Dat iedereen mij groette
En dat geen zwerver, dood vermoeid,
Nog last had van zijn voeten.
Ik heb vannacht gedroomd o Heer,
Dat op de besneeuwde weiden
Een kind een krans van bloemen vlocht
En zich te ruste vlijde.
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Bach-cantate in Witte Kerk Heiloo

Project Geestdrift

Nu de maatregelen in verband met het Corona-virus weer
mogelijkheden bieden op beperkte schaal muzikale activiteiten te ontplooien zullen de cantatediensten in de Witte Kerk
weer worden opgestart. Vanzelfsprekend zullen er regels gelden om een en ander veilig te laten verlopen. Zo is het aantal
zitplaatsen beperkt en wordt u verzocht zich van te voren aan
te melden bij de secretaris Simone Ouwendijk, tel. 0630933577 of per mail: s.ouwendijk@telfortglasvezel.nl
De eerstvolgende cantate betreft "Gottes Zeit ist die allerbeste
Zeit" BWV 106 en zal op zondag 11 oktober, 's middags om
16:00 uur worden uitgevoerd door Collegium Vocale Camerata onder leiding van Gerard Leegwater. De cantate, ook bekend als Actus tragicus, is één van Bachs beroemdste cantates. Hoewel het manuscript van Bach verloren is gegaan,
wordt aangenomen dat het hier om één van Bachs vroegste
cantates gaat, waarschijnlijk gecomponeerd in het jaar dat hij
in Mühlhausen (1707/1708) werkzaam was als organist van
de Divi Blasii-kerk. De tekst is een samenstelling van bijbelse
teksten, drie citaten uit het Oude Testament en vier uit het
Nieuwe Testament, gecombineerd met koralen, waarvan er
twee worden gezongen en één instrumentaal wordt geciteerd.
Bach componeerde het werk voor vier vocale partijen en een
klein ensemble van barokinstrumenten, twee blokfluiten,
twee viola da gamba's en continuo. De uitvoering in de Witte
Kerk vindt plaats binnen het kader van een compacte liturgie,
zoals gebruikelijk in Bach's tijd. Deze keer is de liturg Joan Idzenga, geestelijk verzorger bij Zorgcirkel en werkzaam in de
Westerhout. De toegang is gratis. Bij de uitgang wordt een
collecte gehouden ter bestrijding van de kosten.

De door corona uitgestelde voorstelling van Ekaterina Levental ‘Schoppenvrouw’ is nu gepland op vrijdag 25 september in
Alkmaar.
De voorstelling van maart was al uitverkocht, maar nu kunnen we geen 100 mensen meer kwijt en hebben we besloten
twee voorstellingen (elk 50) op 25 september te houden en
wel om 16:00 uur en 20:00 uur.
Maar helaas hebben we dus een deel van de boekers moeten
teleurstellen, die niet ook eventueel ’s middags kunnen komen. Wel hebben we op dit moment nog 16 kaartjes voor de
middagvoorstelling over, waarvan we verwachten dat die ook
wel tegen 25 september verkocht zijn.
Toch willen wij onze eigen leden en belangstellenden op deze
nieuwe mogelijkheid wijzen.
Kaartjes à € 10,00 kunnen besteld worden via www.projectgeestdrift.nl.
In Schoppenvrouw vertelt Ekaterina Levental het verhaal van
haar oma en 4 vrouwen van dezelfde generatie: Anne Frank,
Marilyn Monroe, Maria Callas, Ulrike Meinhof en Dora Gorohovskaya. 5 iconen, 5 thema’s, 5 clichés en 5 herkenbare
vrouwen.
Schoppenvrouw toont de kracht van deze legendarische vrouwen, die zich vrijvochten van hun lot. En met succes. Maar het
succes werd een legende die hen – opnieuw – gevangen hield.
Schoppenvrouw laat het gevecht tussen mens en legende
zien, en hoe deze krachtige vrouwen dàt gevecht verloren.

Open Monumentendag 2020

Helaas kunnen wij dit jaar niet mee doen met de openstelling
van onze kerk tijdens Open Monumentendag in september.
Erfgoed Alkmaar heeft besloten om op zaterdag in de binnenstad van Alkmaar geen openstelling te laten plaats vinden. Dit
om te voorkomen dat het in de winkelstraten te druk wordt
en er niet voldoende afstand gehouden kan worden. In plaats
daarvan is voorgesteld om de opening verzetten naar zondagochtend 13 september van 09:00 -12:00 hr. voordat de winkels open gaan.
Dit is voor ons geen werkbare optie en daarom is besloten
onze deelname voor dit jaar af te melden.
Laten we hopen dat we een volgende keer weer mee kunnen
doen. Met groet,
Antoinette

Koor
Als gevolg van alle maatregelen rond het voorkomen van de
verspreiding van het Coronavirus heeft het koor vanaf 17
maart geen repetities meer kunnen houden. Vlak voor de aanvang van de schoolvakanties hebben we met een groot aantal
leden een geslaagde ‘bijeenkomst’ via ZOOM gehouden. Op 17
augustus hebben we onze uitgestelde jaarvergadering gehouden. In deze bijeenkomst is afgesproken om in kleine groepjes
weer te gaan zingen vanaf 5 oktober 2020. We hopen zo onze
stemmen geoefend te houden.
Jan Bart
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Bloemen en collecten
19-07 Zr. N. van Laere
26-07 Br. K. Knijnenberg
02-08 Br. J. in ’t Veld
09-08 Zr. K. van Leersum
16-08 Zr. A. Wieffering

Eigen gemeente Extra collecte
66,30
92,50
34,85
39,10
19,95
43,10
31,55
65,35
18,70
35,45

VREDE VERBINDT VERSCHIL –
Vredesweek 2020

Rond dit thema van de vredesweek (van 19-27 september
2020) is er door de voorbereidingsgroep een programma gemaakt, echter, zoals op dit moment voor bijna alles geldt:
onder voorbehoud!
Op zaterdag 19 september zal de vredesweek officieel geopend worden door wethouder Paul Verbruggen in de Vest ,
omlijst door dans en muziek. Voor deze bijeenkomst – waar
max. 50 personen bij aanwezig kunnen zijn- zullen uitnodigingen worden verstuurd.
Op zondag 20 september wordt er een vredesdienst gehouden, waarin het thema van dit jaar centraal zal staan; de
vormgeving van deze dienst wordt door de diverse kerken
zelf ingevuld, eventueel gebruik makend van de suggesties
van Pax ; onze predikant Louise Pondman zal voorgaan in
deze dienst.
Dinsdag de 22e staat er een vredesfilm op het programma in
het Filmhuis Alkmaar.
Voor woensdag de 23e is er een idee rond een vredesmaaltijd,
met een “vredesmenu” voor thuis of op een nader te bepalen
plaats; dit onderdeel wordt nog verder uitgewerkt.
Gedurende deze week zal er waarschijnlijk een begin worden
gemaakt met zogenaamde ‘’stadsgesprekken’’, waarin het de
bedoeling is discriminatie zodanig aan de orde te stellen dat
er meer onderling begrip zal ontstaan. Dit past uitstekend bij
het thema van dit jaar, waarin het overbruggen van onderlinge verschillen onder de aandacht gebracht wordt!
Verder is de beiaardier, Christiaan Winter, bereid om tijdens
de vredesweek vredesliederen ‘’ over de stad uit te strooien’’
(op zaterdag, woensdag en vrijdag).
Ter afsluiting zal er op zondag 27 september een lezing gehouden worden door George Gelauff (over lichtgedachten);
deze bijenkomst wordt gehouden in het gebouw van het
Apostolisch Genootschap.
Het is de bedoeling om het (definitieve) programma in een
A4-tje op een rijtje te zetten en natuurlijk hoopt de voorbereidingsgroep dat, ondanks de beperkingen van nu, er een vredesweek zal komen die alleszins de moeite waard zal blijken
te zijn!
Namens de voorbereidingsgroep,
Edith de Vries-Goezinne

Levend water
Hemels gewelf
De zee
Ik zag haar ongewone leegte,
Ze werd lichaam en traan.
Naast mij
Nauwelijks twee,
Dat klein nieuwsgierig wezen
Ze trekt mij zwijgend mee.
Ze zwiept de struiken
Met een wilskrachtige blik
Ze drijft mij naar de blauwe lucht
We klampen aan,
Twee sterren
In een steeds kleiner
wordende baan.
Peter Koning (2012) Alkmaar
Wat kun je beter doen in zomerhitte dan stil zitten met boek
en tijdschrift in een stoel, met de voeten in een teiltje water
en op de achtergrond de beregening van de tuinsproeier? Benen en voeten juichen en komen bij, na een verplichte wandeling met de hond, en dat is wederzijds. Aycke, met het end in
de bek, ligt op een natte handdoek met een bak water ernaast.
Een hond zweet via poten en mond. In coronatijd zoals nu is
het voor mij meer fantaseren en in verbeelding reizen dan in
werkelijkheid. Ik zit graag te lezen en te turen in bladen die
een andere omgeving laten zien en beschrijven hoe het er is.
Daar kan ik zo van genieten. Rob vindt het ook leuk om mee
te doen, het is iets dat we gemeen hebben en dat valt weer
mee. Hij is bijvoorbeeld snel met het opzoeken op de tablet,
wanneer ik dan iets meer wil weten over een onderwerp, zoals een land, gebied of plaats.

Vrede
meer dan
geen oorlog
in harmonie
leven
met jezelf
je omgeving
en anderen
om je heen
met die Ander
ook
zo zal het eens
zijn voor iedereen!
Amen
(geschreven door Edith de Vries-Goezinne)
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Dan hoef ik alleen maar te kijken. Hij is mijn rechterhand
(we zouden zomaar een goed span zijn in een televisiekennisquiz van Astrid Joosten). In gedachten vormen we een
beeld van een reisje ergens naar toe en zien we het al voor
ons. Het leidt soms ook tot plannen en vastleggen van een
datum. Daarna begint het ultieme verlangen naar het bestemmingsdoel! We zijn ook waterliefhebbers. Een zee
dichtbij of een meer, een stromende rivier of een kanaal en
daar verpozen geeft frisheid en kalmte. Niet teveel drukte
meer. Vroeger beiden op de racefiets in Schotland berg op
berg af, ik wil me dat niet meer voorstellen, zo eng! Interesse voor water gaat verder dan vakantie. De geschiedenis over het ontstaan en over de stroming van rivieren en
over de natuur met flora en fauna is zo interessant en je
leert steeds weer iets nieuws. Vroeger toen ik jong was interesseerde me dat niet en dan zag ik de blaadjes thuis liggen over vogels en natuur en mijn ouders die graag naar
natuurprogramma’s begonnen te kijken. Maar is het niet
een kwestie van leeftijd en hoort het bij het ouder worden
God-lof? Iedereen doet kennelijk hetzelfde in leeftijdsfasen, maar het is meegenomen wanneer je iets van huis uit
hebt meegekregen. Tegenwoordig weten we allemaal
meer van milieu en omgaan met de wereld dan vroeger.
Ook veel jonge mensen zijn zich meer bewust over hoe om
te gaan met de natuur en hoe ervoor zorgen. Zodat het leven in zijn algemeenheid in stand kan worden gehouden
en het de leefbaarheid van mens, dier en plant ten goede
komt. Natuurbehoud en kennis erover is een dankbare
taak voor de mensheid van nu, met de wetenschap dat iedereen zijn eigen uur en tijd heeft en dat we maar estafettelopers zijn die het stokje dienend behoren door te geven.
Ik zat dus in de stoel met het tijdschrift Grasduinen en las
een artikel over de Donaudelta en over vogelvakanties met
een hotelboot. In de krant verscheen diezelfde week een
recensie van een boek over de geschiedenis van de Donau.
Een toevalligheid! Gek is dat he? Je bent iets aan het lezen
wat op dat moment je interesse heeft en dan ineens dient
er zich meer informatie aan, of iemand heeft het erover.
De rivier de Donau ontspringt in de heuvels van Beieren
en stroomt via Oostenrijk en Hongarije naar de Balkan en
mondt uit via Roemenië in de Zwarte Zee. De Donaudelta ,
te vergelijken met honderd keer de Biesbosch, is het gebied dat daaraan vooraf gaat. De delta bestaat uit eilanden,
moerassen, bossen en watergangen met rietkragen, met
dorpjes en steppen en veel door milieuvervuiling bedreigde diersoorten. De bevolking bestaat al enkele eeuwen uit verschillende volkeren met een verschillend geloof, vanuit Balkanoorlogen uit het verre en nabije verleden. Het zijn vluchtelingen geweest, gevlucht en verdreven
omwille van geloofsredenen en cultuur, met gevaar voor
geweld en vernietiging. De bevolking van de delta heeft
zich gedurende de tijd noodgedwongen moeten aanpassen
om met elkaar samen te leven en samen te werken. Een
andere taal en een ander geloof en een andere volksaard.
Zie het dan maar eens met elkaar te rooien. Toch schijnt
het gelukt te zijn, met behoud van eigen cultuur en waarden, doordat men sterk op elkaar is aangewezen. Er is
landbouw en visserij en in de watergangen is bijna geen
gemotoriseerd verkeer. De Donaudelta is een wereld op
zich die door buitenstaanders en toeristen wel een koninkrijk op aarde wordt genoemd en waar de voortgang
en het behoud ervan nu bedreigd wordt. Dit mooie natuurgebied staat onder druk door milieuvervuiling, die veroorzaakt wordt door lozingen van giftige stoffen in de rivier
de Donau die door Centraal Europa stroomt en door lozingen van landen aan en van schepen in de Zwarte Zee.

Daarnaast is het weggegooide plasticafval door mens en
toerist een grote bron van zorg. Rob zat aan tafel met Roemenen, Bulgaren, Oekraïners, Turken en Moldaviërs in de
havenstad Constanta aan de Zwarte Zee. Eertijds was hij betrokken in Europees verband met een groep mensen van
het Waterschap Rijnland, die Nederland vertegenwoordigden op een conferentie over een aanpak van de vervuiling
in de Donaudelta in Roemenië. Een groep met kennis van
natuur, water en kustbeheer, die hun expertise deelde met
vertegenwoordigers van andere landen die aan de Zwarte
Zee grenzen. Die zich gemeenschappelijk willen inzetten
voor verbetering van het milieu en naar oplossingen zoeken om vervuiling tegen te gaan en anderen te wijzen op
Europese subsidies die er zijn om problemen op te lossen.
Gezamenlijk werd beleid gemaakt met afspraken die werden vastgelegd en tussentijds geëvalueerd. Een van de zaken die speelden was b.v. : Hoe zorg je ervoor dat er minder
lozingen plaatsvinden door allerlei landen en industrieën
en hoe pleeg je onderhoud, waardoor het milieu verbetert?
Om precies te zijn, hoe keer je het tij en hoe bestendig je
het? Daar ging het om in Constanta, een Roemeense kustplaats vlak onder de Donaudelta. Rob heeft toen goede contacten opgebouwd met vertegenwoordigers van andere landen en zijdelings privé veel te horen gekregen van corrupte
regeringen en tegenwerking, wat voor de vakmensen frustrerend was en nog steeds is. Een koninkrijk op aarde is een
utopie. Een heilstaat van vrede en gerechtigheid, van liefde
en bekommernis, van omzien naar, van delen en van geven.
Van begrijpen en van laten leven is een ideaalbeeld waar
telkens weer door generaties naar moet en kan worden gestreefd, mits we het erover blijven hebben. En waren de
woorden die God gesproken heeft tot zijn zoon Jezus Christus niet: “Ik ben het levend water?” Vanuit Zijn kracht kunnen wij leven door een levend geloof te behouden in Hem
die Hij U gezonden heeft.( Joh.6,29) Met die woorden en de
vraag van God om een diepe innerlijke verbondenheid met
Hem te krijgen, waardoor je een nieuwe mens kunt worden
en een geloof in een koninkrijk op aarde, wil ik afsluiten.
Agnes van Menen

Bouwcommissie
Ondanks of misschien wel dankzij de Coronamaatregelen
vinden de werkzaamheden van de Bouwcommissie gewoon
doorgang. De slechte vloerdelen in de kerkzaal nabij de
doorgang naar de Mennozaal zijn door Dik Blokker vervangen. Door de Fa. Lierop zijn de muren van de hal van de
kerkenkamer geïmpregneerd. We hopen hierdoor de aantasting van het houtwerk door een zwam tot stilstand te
kunnen brengen. De aangetaste delen van het houtwerk zijn
inmiddels ook vervangen. Ook is er op enkele plekken in de
dakconstructie van de kerk bestrijding van de lokaal aanwezige houtworm uitgevoerd. Nog dit jaar zullen er herstelwerkzaamheden aan het voegwerk in de voorgevel van de
kerk worden uitgevoerd. Hiernaast zullen er nog diverse
schilderwerkzaamheden worden aangepakt. Naar aanleiding van opmerkingen zullen er binnenkort extra muurbeugels worden gemonteerd op zowel het invalidentoilet als
het damestoilet.
Jan Bart
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Berichten uit de kerkenraad

Activiteiten in September 2020

27-08 10.00 uur Financiële commissie Kerkenkamer
31-08 14.00 uur Overleg DoReLu pred. Kerkenkamer
01-09 10.00 uur Ontmoetingskring Mennozaal
02-09 09.30 uur Kerkenraad Kerkenkamer
06-09 10.00 uur Startzondag Kerkzaal
08-09 14.00 uur Kring Bergen/Schoorl
09-09 10.00 uur Waardse leeskring
09-09 20.00 uur Mennonights
15-09 10.00 uur Kring Heiloo
24-09 19.00 uur Inspiratie Café; potluck Mennozaal
28-09 09.30 uur Onderhouds commissie Kerkenkamer
05-10 14.15 uur Koorrepetitie Mennozaal
06-10 10.00 uur Ontmoetingskring Mennozaal
06-10 13.30 uur Liturgie commissie Mennozaal
07-10 09.30 uur Kerkenraad Kerkenkamer
Informatie bijeenkomsten kringen, zie hieronder de contact-personen:
Kring Bergen - Schoorl
informatie en opgave: Klaartje van Leersum, 072 5812361
hartleers@planet.nl
Kring Heiloo
informatie en opgave: Irene van de Pavert 072 5333287
irene1851@hotmail.com
Mennonights
informatie en opgave : Louise Pondman, tel 072 8887948,
louise.pondman.de.wilde@gmail.com
Waardse Leeskring
Contactpersoon: Hilda Wouwenaar, 072 5126036
wouwenaar1@live.nl
Aanleverdatum kopij volgende Op Weg: 28 september
2020.
Opmaak Nieuwsbrief: Jan Bart

* En…. heeft u de ADS viering uit onze gemeente op
YouTube gezien ? Op een zeer warme woensdagmiddag, 5
augustus, zijn de opnames gemaakt en dat was best intensief. We hebben van diverse kanten gehoord dat de uitzending goed is ontvangen. Gezien het grote succes van deze
uitzendingen overweegt de ADS na augustus door te gaan
maar dan met 1 internet viering per maand.
* De gemeente Alkmaar heeft het onzalige idee vastgelegd
om de Open Monumentendag voor de binnenstad ( binnen
de Singels) te verschuiven naar zondag 13 september van
9.00 – 12.00 uur. De andere monumenten zijn dan zaterdag 12 september open. Dit om bezoekers te spreiden. We
hebben besloten onze kerkdienst niet op te offeren en ons
afgemeld voor deelname. Jammer!
* Op de vraag van zr. Hilda Wouwenaar of u akkoord gaat
om de uitgestelde gemeentevergadering van 3 mei te laten
samenvallen met de komende gemeentevergadering op 8
november zijn geen bezwaren binnengekomen. * Onze
predikant heeft nog 1 vakantieweek over en die neemt zij
op van 24 augustus tot 30 augustus.
* We hebben nu een aantal zondagen ervaring opgedaan
met diensten volgens de richtlijnen van het RIVM. Het
voelt vreemd de kerkzaal zo leeg te zien. Ook merken we
dat het bezoekersaantal is verminderd. Gelukkig hebben
we tot nu toe door het mooie weer buiten koffie/thee kunnen drinken. Na wat kleine aanpassingen zoals: wat is een
goede plek voor de collectanten, waar staat de voorganger,
hoe zorgen we voor een goede doorstroming naar de statafels, regelt zich dat nu vanzelf.

* Misschien is het u opgevallen dat de buxushaag langs het
bloemenperk op het voorplein is aangetast door de buxusmot. De haag zal moeten worden verwijderd of vervangen.
In de tuin aan de kanaalkade wil niets meer groeien en is
grondverbetering noodzakelijk. De berken die er staan,
trekken veel water weg en hebben hun tijd gehad. Die moeten vervangen worden door andere bomen. Het opvangen
van regenwater voor het besproeien van de tuinen is ook
een punt van aandacht. We zijn erg blij met de deskundigheid van de “tuinploeg” en de tijd die zij besteden aan onze
tuinen. Diverse offertes zijn bij hoveniers aangevraagd om
tot een goed plan van aanpak te komen. Deze zal dan aan
de Gemeente worden voorgelegd.

* Het plan is om ons bureau vanaf 1 september weer in
werking te stellen maar nu het aantal besmettingen weer
oploopt en maatregelen daarop worden aangepast, is het
bekijken of dat lukt.
* Op 26 september, Burendag, hadden we graag onze buren uitgenodigd. Juist nu er veel nieuwe buren aan de Koningsweg zijn komen wonen. Een “open huis” zou het worden met een hapje en een drankje. Doel: elkaar leren kennen. Helaas kan dat nu niet doorgaan. We hopen dat dit
initiatief volgend jaar op 25 september wél door kan gaan!
* Van onze predikant kregen we te horen dat er een mogelijkheid is onze diensten via internet, via kerkdienst gemist, te kunnen volgen. Dit streamen van geluidsopnamen
lijkt ons een prima idee om te onderzoeken of dat ook iets
voor ons is. Juist nu we voorlopig nog niet af zijn van het
virus en het aantal zusters en broeders die onze diensten
niet meer kunnen bezoeken groter wordt, is het een uitstekend middel om toch bij onze gemeente betrokken te
blijven! Diverse doopsgezinden gemeenten maken er al
gebruik van. (Kijkt u maar eens op de website van kerkdienstgemist.nl) Technisch gezien is het bij ons mogelijk
om dit te realiseren en de kosten zijn haalbaar. In onze
vergadering op 2 september staat dit punt weer op de
agenda.

* In juli is de kerkenraad voor een extra vergadering bij elkaar gekomen. Aan de orde kwam het voortbestaan van de
kerkenraad. Het is nu eenmaal zo dat de Nederlands wet
eisen stelt aan een kerkelijke gemeente als rechtspersoon.
Er zullen altijd mensen zijn die op officiële papieren namens de gemeente een geldige handtekening moeten zetten. Wat zijn de consequenties als we onverhoopt zonder
kerkenraad komen te zitten? Wie delegeert, controleert en
houdt de regie? Wat betekent het wegvallen van de kerkenraad voor onze predikant? Allemaal vragen waar we de
komende tijd mee bezig zijn. Dit onderwerp komt zeker
ook als agendapunt op de algemene gemeentevergadering
op 8 november aan de orde!
Anneke Struijf, notulist kerkenraad.
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Ons, mijn speelkwartier.

Matteüs 11:28-29 NBG51

Op onze redactievergadering hebben we, zoals gebruikelijk gebrainstormd over welk thema het in de komende Op
Weg zou moeten gaan.
Als leidraad zouden we het jaarthema van de A.D.S. “Thuis
op aarde” gebruiken.
We kwamen in eerste instantie uit op “Een mens te zijn op
aarde”, wat in een later stadium is aangevuld met “Speelkwartier”.
Voor mij de opdracht daar wat zinnigs over te schrijven.
Met speelkwartier denk ik in eerste instantie aan mijn lagereschooltijd waarin het speelkwartier ’s ochtends een
onderbreking van de lessen was.
Op het schoolplein. konden we ons even uitleven met tikkertje, spelen in de zandbak.
Een ander beeld van speelkwartier is de ruimte die we als
mens op verschillende plaatsen in de samenleving innemen.
Daarbij denk ik aan de omgeving waar je opgroeit, waar je
werkt, waar je sociale contacten hebt, waar je ontspanning
hebt in sport, en allerlei vormen van vrijetijdsbesteding.
Het gezin, waar je als kind ter wereld komt speelt een kardinale rol in hoe je, je als mens ontwikkelt.
Naast het gezin is ook de sociale omgeving waarin je opgroeit van belang.
Tref je het met de school waar je naar toe gaat, heb je
vriendjes en vriendinnetjes waarmee je een goede band
hebt.
Ook het dorp of de stad waar je opgroeit speelt een belangrijke rol in je ontwikkeling.
Maar in deze tijd waar het corona virus heerst worden ons
allerlei maatregelen opgelegd, die onze speelruimte beperken. Het laat onze kwetsbaarheid zien, en dat het onbeperkt reizen, naar musea, en voorstellingen gaan, opeens
niet meer zo van zelfsprekend is.
Het onbezorgde spelen zoals we dat als kleine kinderen op
het schoolplein gewend waren, is niet meer mogelijk.
Onze lokale, regionale, en landbesturen hebben het er
moeilijk mee om de juiste maatregelen te treffen, die een
pandemie van het virus kunnen voorkomen.
Wat kunnen we als kerkelijke gemeente voor de maatschappij betekenen, nu we ook zelf op een aangepaste manier bij elkaar moeten komen?
Allereerst zelf gezond blijven, de onderlinge band in stand
houden, bijeenkomsten op passende wijze mogelijk maken. We hebben al inmiddels ervaring met een tweetal
diensten. Het is wel wennen om met in achtneming van de
1,5 m in de kerkzaal te zitten, en b.v. niet te mogen zingen.
Buiten koffie drinken na afloop van de dienst is wel mogelijk gebleken.
Behalve dat we nu de mogelijkheid weer hebben om bij elkaar te komen, zijn er ook de videodiensten van de A.D.S.
via YouTube, en hebben onze vaste voorgangers diensten
via de e-mail verzorgd.
Het blijk dat met name de videodiensten door kijkers van
buiten onze kerkelijke gemeenten aan een behoefte hebben voldaan.
Hopelijk zijn er mogelijkheden om daar mee door te gaan
nu mensen behoefte hebben aan een moment van bezinning en inspiratie.
Mijn stukje wil ik met onderstaande Bijbeltekst als bemoediging en steun meegeven:

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u
rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij,
want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart,
en gij zult rust vinden voor uw zielen.
Hans de Jonge.

NBG Bijbelrooster september

01 Exodus 30:11-16 Inkomens-onafhankelijke belasting
02 Exodus 30:17-21 Wasvoorschrift
03 Exodus 30:22-38 Geurig
04 Matteüs 17:24-27 Belastingformule
05 Matteüs 18:1-9 Groot en klein
06 Matteüs 18:10-20 Zoeken en redden
07 Matteüs 18:21-35 Vergeef van harte, niet uit berekening
08 Matteüs 19:1-9 Trouw
09 Matteüs 19:10-15 Kinderlijk eenvoudig?
10 Matteüs 19:16-22 Wil jij volmaakt zijn?
11 Matteüs 19:23-30 Durf rijk te worden
12 Exodus 31:1-18 Creativiteit
13 Exodus 32:1-14 Gaan voor goud ...
14 Exodus 32:15-35 Vernietigend
15 Exodus 33:1-11 De HEER trekt zich terug
16 Exodus 33:12-23 God laat zich zien
17 Exodus 34:1-18 Kopie
18 Exodus 34:19-35 Verbondsregels
19 Psalm 145 Loflied
20 Daniël 1:1-21 Gezond gedrag
21 Daniël 2:1-12 Wie helpt de koning uit de droom?
22 Daniël 2:13-23 Droom-oplossing
23 Daniël 2:24-35 Tekst …
24 Daniël 2:36-49 … en uitleg
25 Daniël 3:1-12 Uitkomen voor je geloof
26 Daniël 3:13-23 Laaiende woede
27 Daniël 3:24-30 Wie gaat voor jou door het vuur?
28 Daniël 3:31-4:14 Droomleven …
29 Daniël 4:15-24 … wordt nachtmerrie
30 Daniël 4:25-34 Bij de beesten af
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Uit het lood

Agenda’s leeg, plannen doorkruist, toekomst onzeker, alleen en op jezelf teruggeworpen zijn, of juist dicht op elkaar met thuislerende kinderen en thuiswerkende partner.
Naast deze nieuwe uitdagingen rondom de corona maatregelen, is de lege agenda voor velen een Eye opener geweest. Geen gejacht en gejaag meer. Dat vliegwiel is tot
stilstand gekomen. Hopelijk zal het uitnodigen structureel
anders met het opnieuw invullen om te gaan.
Thema Speelkwartier hebben we ons startnummer gegeven. Kinderen hebben er op school dagelijks behoefte aan,
maar eigenlijk volwassenen ook. Gunnen we ons die tijd
en kunnen we het nog: spelen? Mijn ervaring is dat het
werkelijk kunnen ontspannen en laten ontstaan van een
‘spelmoment’ een vergeten gave is. Zoals spieren verslappen en slinken als je ze niet gebruikt, zo verlies je bijna het
aangeboren vermogen tot spelen, als je niet regelmatig de
tijd neemt om de voorwaarde daartoe te scheppen
Niet voor niets maakt de sabbat deel uit van de schepping.
Tijd om het doenerige moeten los te laten. Tijd voor het
herbronnen en je bewust worden waar het in wezen om
gaat. Vroegere werd dagelijks de schemertijd gebruikt om
na gedane arbeid te rusten, voordat de lichten ontstoken
moesten worden. Dat in de Bijbelse verhalen wetten en regels voor de invulling van de sabbat gemaakt zijn schiet
aan het eigenlijke doel voorbij. Jezus heeft ze herhaaldelijk
overtreden. Jammer dat in de loop der eeuwen de zondagsrust vertaald is naar het naar de kerk moeten
gaan(soms twee keer) en het niet vrij mogen spelen.
De gave om te spelen maakt deel uit van de schepping, is
een ontspannen en vreugdevolle uiting van ons menszijn.
Uit het lood geraakte volwassenen zullen weer moeten
ontdekken wat hen vreugde geeft en hoe zij met hart en
ziel in het leven kunnen staan, zonder de zwaarte en ernst
van volwassen zijn. Dat vraagt moed om, soms in onzekerheid, de bakens te verzetten. Ik wens jong en oud toe dat
zij de stem van hun ziel laten spreken en zo in hun kracht
(in het lood) komen staan
Joke Bakker

Vanaf ongeveer 2005 hebben wij aan de buitenkant van
ons huis in stappen al het houtwerk vervangen door
kunststof kozijnen. Bij het vergelijken van de verschillende offertes heeft mijn man zich vooral laten leiden door
de hoogste kwaliteit van zowel het kunststof als de beglazing. We waren daarom onaangenaam verrast toen we na
jaren een kier boven de achterdeur ontdekten. Er was in
de winter een koude luchtstroom voelbaar en toen ik naar
boven keek zag ik zelfs een streep buitenlucht boven de
dichte deur. Ook het sluiten van de deur ging moeizamer.
De deur hing zichtbaar uit het lood. Wanneer en hoe dat in
de loop langzamerhand ontstaan is weet ik niet.
Na het overlijden van Cees heb ik contact gezocht met de
betrokken firma, maar deze bleek ondertussen failliet te
zijn gegaan. Gelukkig was er een service bedrijf dat het
herstel op zich kon nemen van zowel de voor- als de achterdeur. Nu achteraf blijkt de beglazing mogelijk (te)
zwaar voor de deuren en deze raken daardoor in de loop
van de tijd uit het lood. Vorig jaar bleek weer hetzelfde
probleem te zijn ontstaan. De eerste reparatie was dus
slechts een tijdelijke oplossing.
Goede raad is duur. Het steeds herstellen is prijzig, maar
een nieuwe deur kopen ook.
Oorzaken en symptomen zijn soms lastig van elkaar te onderscheiden.
Symptomen hebben een signaal functie. Je kunt ze negeren, of ze bestrijden. Maar als je daarbij niet naar de onderliggende oorzaak zoekt, komen ze veelal nadrukkelijk
en soms in andere vormen terug.
Al jaren heb ik moeite met inslapen en/of doorslapen. Melatonine, CBD olie, slaapthee, ’s avonds geen koffie drinken
of pure chocolade eten en het licht van de laptop of mobieltje vermijden; het zijn allemaal randvoorwaarden die
het slapen kunnen bevorderen. Maar toen het echt niet
ging heb ik chemische inslapers van de huisarts gekregen.
In het afgelopen najaar werd ondanks dat het probleem te
groot en heb ik hulp gezocht. Conclusie: slaapproblemen
door ‘overdrive’. Stress, burn-out, overspannenheid en
controle liggen daar veelal aan ten grondslag. Alle balletjes
hooghouden, jezelf voorbij rennen, vergeten te ontspannen, geen ‘nee’ kunnen zeggen, grote verantwoordelijkheid dragen en de lat (te) hoog leggen, wie herkent niet
een van deze oorzaken. En het is een sluipend proces.
Langzaam maar zeker ben je uit het lood geraakt en dat
kost heel veel energie. Het is als een vliegwiel dat in de
nacht niet voldoende tot stilstand komt.
Toen dacht ik dat met het loslaten van alle werkzaamheden het probleem in een klap opgelost zou zijn. Maar zo
werkt het niet. Je hebt er jaren over gedaan om van gewoon doen, naar drive en overdrive te gaan en de weg terug neemt zeker zoveel tijd. Het is niet zozeer wat je doet,
maar vooral hoe je het doet. Het is een weg van je bewust
worden van gegroeide gedragspatronen, daarbij die bewust doorbreken en vervangen door een meer ontspannen houding. Niets is zo moeilijk als een oude gewoonte
doorbreken. Dat is mij wel duidelijk geworden, want het is
niet de eerste keer dat ik ermee wordt geconfronteerd.
Onbewust uit het lood geraakt zijn.
Velen zijn zich daar plotseling van bewust geworden in de
corona Lock down. Een tijd die velen uit het lood geslagen
heeft
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Predikant:
Ds. Louise Pondman-de Wilde, tel. 072-8887948
louise.pondman.de.wilde@gmail.com

Op Weg

Het bureau is geopend op dinsdag, donderdag
en vrijdag van 9.30-12.00 uur voor:
• alle zaken betreffende de gemeente
en het gemeenteleven;
• afspraken met de predikant;
• vervoer naar kerkdiensten op zondag
(aanmelden voor vrijdagmorgen);
• melden van ziekte en/of opname in
het ziekenhuis.

nieuwsbrief

Het Bureau van de Doopsgezinde Gemeente
Alkmaar Koningsweg 12, 1811 LM Alkmaar,
tel. 072-512 38 64,
e-mail: info@doopsgezind-alkmaar.nl

Kerkenraad:
Voorzitter: Vacant
Penningmeester: A. de Jong, tel. 072-5092998
annedejongschoorl@doopsgezind.nl
Secretaris: H.G. Wouwenaar, tel. 072-5126036,
wouwenaar1@live.nl
Lid: C. de Jonge-van Zanen, tel. 072-56120 63
h.jonge6@upcmail.nl
Financiële administratie: J. de Vries,
tel. 072 - 5826303, edith.jo@kpnmail.nl
ING: NL46 INGB 0000 3288 95,
AMRO: NL06 ABNA 0523 3527 00 (DG Alkmaar)

Postadres: Koningsweg 14, 1811 LM, Alkmaar
Verhuur gebouwen:
P. Bras, tel. 072-7851081
p.bras7@upcmail.nl

Ledenadministratie: Esther in ’t Veld,
tel. 06-41576520, eintveld@hotmail.com

Bezoek ziekenhuizen:
Louise in ’t Veld, tel. 072-5401362
Ria Bart, tel. 072-5611862
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