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De diensten in December 2020 en Januari 2021 in de 
Doopsgezinde Kerk aan de Koningsweg 12 te Alkmaar . 

Collectedoelen: 
29 november 2020, 10.00 uur 
Geen Dienst i.v.m. Corona, 1e Advent 

Stichting Exodus 
NL68 INGB 0004 3244 14 

6 december 2020, 10.00 uur 
Geen Dienst i.v.m. Corona, 2e Advent 

Tent of Nations 
NL75 TRIO 0391 0822 21 

13 december 2020, 10.00 uur 
Geen Dienst i.v.m. Corona, 3e Advent 

16e Mennonite World Conference 
NL19 ABNA 0243 4938 86 ovv MWC 

20 december 2020, 10.00 uur 
Geen Dienst i.v.m. Corona, 4e Advent 

Leger des Heils 
NL06 RABO 0132 5777 04 

25 december 2020, 10.00 uur 
Ds. L. Pondman, Kerstmis 

Doopsgezind Wereldwerk 
NL27 TRIO 0786 880333 

3 januari 2021, 10.00 uur 
Ds. L. Pondman, Nieuwjaar 

Nederlands Bijbelgenootschap 
NL74SNSB0266380808 

10 januari 2021, 10.00 uur 
Br. M.H. Hoogstraten 

Nederlands Bijbelgenootschap 
NL74SNSB0266380808  

17 januari 2021, 10.00 uur 
Ds. L. Pondman 

16e Mennonite World Conference 
NL19 ABNA 0243 4938 86 ovv MWC 

24 januari 2021, 10.00 uur 
Br. M. Hofman 

16e Mennonite World Conference 
NL19 ABNA0243493886 ovv MWC   

31 januari 2021, 10.00 uur 
Ds. J. Roelofs 

Inloophuis Almere 
NL19ABNA0243493886 ovv Almere 

Over Kerst en latere diensten volgt nader bericht! 
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Kerst, Baken van Hoop 
 
“Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend 
vuur dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer 
dooft” dat is de tekst van een bij velen geliefd lied. 
Het is wel een beetje een ‘oorwurm’, zo’n liedje 
dat in je hoofd blijft rondzingen. Dat kan heel irri-
tant zijn. Bij dit lied vind ik het ook wel iets moois 
hebben; “een lichtend vuur dat nooit meer dooft”, 
dat mag best aandacht blijven vragen. Wij houden 
van licht. Als de zon schijnt dan willen we naar 
buiten en als tegen het einde van het jaar de dagen 
steeds korter worden dan steken we lichtjes aan 
om zelf de duisternis te verdrijven. Vanaf begin 
november verschijnen op steeds meer plaatsen, 
zowel binnen als buiten, lichtslingers, fonkelende 
sterren, kerstbomen en kaarsjes. Gelukkig zijn de 
meeste van die lampjes tegenwoordig led-lichtjes 
en vragen ze niet zo heel veel stroom, want al die 
energie die er voor nodig is maakt onze kansen op 
een witte kerst natuurlijk wel weer een stukje 
kleiner. Juist zo’n wit sneeuwdek maakt dat het er 
buiten veel lichter uitziet. Ook het kleinste beetje 
licht wordt dan weerkaatst. Het geeft ook in het 
donker een bijzonder sfeer, zeker als er een mooie 
heldere sterrenlucht boven zit. 
Ook binnen in ons kan het duister worden en dan 
snakken helemaal we naar lichtpuntjes. Helaas is 
het dan niet een kwestie van stekker in het stop-
contact en de schakelaar omzetten. Dan is er hulp 
van buiten nodig om het binnen lichter te maken. 
Woorden van troost, blijken van medeleven, of ie-
mand die helpt om je zorgen in het juiste perspec-
tief te zetten. We willen graag horen: “wees niet 
bang, het komt goed, maak je maar geen zorgen”, 
tegelijk wantrouwen we het als er al te gemakke-
lijk over onze zorgen heen gestapt wordt. Want is 
dat lichtpuntje niet een dwaallichtje dat ons juist 
verder het duister instuurt in plaats van ons naar 
het licht te voeren? We zoeken naar bakens van 
hoop. Lichtpunten waar we op kunnen vertrou-
wen, zoals een vuurtoren een baken van hoop is 
voor een schip in een storm op zee. 
Met kerst steken we ook in de kerk de lichtjes aan. 
Eerst één voor één de adventskaarsen en dan de 
kerstboom, vol met lampjes en overal waxinelicht-
jes. Het kunnen er niet genoeg zijn. We komen 
weer samen om de geboorte te vieren van dat ene 
bijzondere kind, dat het Licht der wereld wordt 
genoemd. Wij volgen achter de Wijzen uit het Oos-
ten aan zijn ster naar de stal in Bethlehem. Het is 
ons baken van hoop, dat ons laat weten dat hoe 
duister het ook in en om ons heen wordt, God ons 
niet loslaat en zijn Licht als Baken van Hoop in ons 
leven zal laten branden. “Het licht schijnt in de 
duisternis en de duisternis heeft het niet in haar 
macht gekregen.” (Johannes 1: 5)  

Louise Pondman 
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Vol van Hoop 
Als thema voor dit kerstnummer van Op Weg kozen wij; ‘Baken van hoop’. Een baken dat is een 
merkteken waaraan schippers kunnen zien waar ze zijn, zoals een vuurtoren. De vaargeul wordt 
met bakens gemarkeerd, zodat de schipper weet waar hij veilig kan varen zonder aan de grond 
te lopen. Een baken helpt je om veilig te kunnen navigeren. Ook buiten de scheepvaart wordt het 
woord ‘baken’ gebruikt. Dan is het iets of iemand waar je je op kunt richten, waar je, letterlijk of 
figuurlijk, je koers op kunt bepalen. Zo zou je de Bijbel een baken voor gelovigen kunnen noemen.  
 

Een baken, dat is nog redelijk concreet, maar wat 
is hoop? ‘Hoop’, dat is zo’n woord waarvan je 
denkt precies te weten wat het betekent tot ie-
mand je vraagt om er iets zinnigs over te zeggen. Ik 
dacht, laat ik eens kijken wat de Bijbel over hoop 
zegt en tikte het woord ‘hoop’ in op een digitale 
zoekmachine voor de Bijbel. Ik schrok; de meeste 
teksten die ik vond gingen over ‘puinhopen’, 
‘steenhopen’ en mensen die ‘te hoop lopen’. Inder-
daad, daarin zitten ook de woorden ‘hoop’ en ‘ho-
pen’, alleen dit ging niet over hoop, eerder over het 
vervliegen van hoop, over vernietiging en narig-
heid. Gelukkig gaat het in de Bijbel niet alleen over 
narigheid en ellende en vond ik ook teksten vol 
van hoop. Zo vertelt de profeet Jesaja zijn tijdgeno-
ten dat ze op God hebben gehoopt en dat Hij red-
ding bracht en dat Hij dat opnieuw zou doen, 
steeds weer. In de psalmen lees ik dat God hoop is 
voor verdrukten en dat Hij je weer op je voeten zet 
en nieuwe hoop geeft. Hoop heeft dus blijkbaar 
ook iets met God te maken. Mooi vond ik in dit ver-
band de tekst van Paulus in zijn brief aan de Ro-
meinen: “Moge de God van de hoop u vervullen 
van alle vreugde en vrede in het geloven, zodat gij 
overvloedig wordt in de hoop, in kracht van de hei-
lige Geest!” (Romeinen 15:13, Naardense Bijbel-
vertaling). Natuurlijk denk ik dan ook aan het trio: 
‘geloof, hoop en liefde’,  uit 1 Korintiërs 13.  Hoop 
heeft dus blijkbaar iets te maken met God, met ge-
loven en met liefde. 
In het Nieuwe Testament en zeker in de brieven 
van Paulus, is hoop onlosmakelijk verbonden met 
Gods reddende handelen in Jezus Christus. Paulus 
ziet een wereld zonder God als een wereld zonder 
hoop (Efeziërs 2:12). Hoop heeft steeds iets te ma-
ken met een toekomstperspectief. Je hoopt op iets 
dat je nog niet kunt zien of ervaren. Het moet nog 
aan je geopenbaard worden. Soms is het er wel al 
en is het wachten tot het wordt onthuld zodat wij 
het ook kunnen zien. Zo schemert in de woorden 
van Jezus, zoals ze door de evangelisten aan ons 
zijn overgeleverd, regelmatig glimpen van het Ko-
ninkrijk van God door. “Het is nabij” zegt Hij 
steeds. Wij moeten het alleen nog leren zien.  
 

Ik neusde eens door mijn boekenkast. Het eerste 
naslagwerk dat ik pakte had geen apart hoofdstuk 
over hoop en verwees mij voor ‘hopen’ direct door 
naar de woorden ‘verlangen’ en ‘vragen’ en elders 
naar ‘begeren’. Ja, als ik ergens naar verlang, dan 
hoop ik dat het mij toe zal vallen. Is hopen dan het-
zelfde als verlangen? En begeren, dat kan verlan-
gen zijn, of willen hebben. Ergens heb ik het gevoel 
dat dit toch niet klopt. Hopen lijkt zoveel meer dan 
verlangen en zeker meer dan willen bezitten. Ver-
langen heeft ook iets met heimwee te maken, te-
rugverlangen naar hoe het ooit was of naar waar je 
je thuis voelde. Dat soort verlangen overvalt je 
meestal op momenten dat je even niet goed in je 
vel zit of als je je niet thuis voelt op de plaats waar 
je op dat moment verblijft. Ik vond een uitspraak 
van Plato: “het zijn van de mens is bepaald door 
wat hij hoopt en hoe hij hoopt.”1 Hopen heeft dus 
blijkbaar ook iets te maken met wie je bent en hoe 
je in het leven staat. Als je dan uit evenwicht wordt 
gebracht dan kan je gaan verlangen naar de situa-
tie waarin het wel goed met je ging. Dan hoop je op 
het terugvinden van je balans om weer je eigen au-
thentieke zelf terug te vinden.  
Paulus schrijft in zijn brief aan de Hebreeën dat 
hoop een anker voor onze ziel is (Hebreeën 6: 19). 
Toch weer terug naar de scheepvaart. Met een ba-
ken van hoop hebben we niet alleen een oriënta-
tiepunt om ons op te richten. We hebben ook een 
anker om te voorkomen dat we speelbal worden 
van de storm en de woeste golven van de zee. 
Storm op zee, in de Bijbel bij uitstek het beeld van 
kwade machten die het op ons gemunt hebben. 
Soms heb je een stevig anker nodig om niet van je 
voeten geslagen te worden of op drift te raken in 
de chaos van het bestaan.  
Václav Havel noemt ‘hoop’ in zijn gedicht ‘Weg van 
de Hoop’ een kwaliteit en gerichtheid van de ziel. 
Volgens hem is hopen ergens voor gaan omdat je 
gelooft dat het goed is. Niet omdat je denkt dat het 
kans van slagen heeft. Hoop, zegt hij, is ook niet 
hetzelfde als optimisme, wel de overtuiging dat het 
zinvol is.  

1 F.J. Pop (1964) Bijbelse woorden en hun geheimen, Zoetermeer, blz. 302 
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Ik denk dat hoop vooral het vermogen is om in de 
wereld lichtpuntjes te blijven zien ook al lijkt alles 
nog zo duister, ook al lijken de kansen op een 
goede afloop nog zo klein. Hopen dat is voor mij 
denken; “en toch leg ik mij er niet bij neer”. Niet 
omdat ik de werkelijkheid niet onder ogen wil 
zien. Wel omdat ik er op vertrouw dat er altijd nog 
een andere mogelijkheid is. Zo kijk ik ook naar 
kerst. Strikt genomen is het een heel wonderlijk 
verhaal dat historisch overduidelijk aan alle kan-
ten rammelt. En toch: er werd een Kind geboren 
waarvoor geen plaats leek te zijn in onze wereld, 
zoals er elke dag overal kinderen geboren worden 
waarvoor er geen plaats lijkt te zijn en die het aan 
alle kansen in het leven lijkt te ontbreken. Toch 
worden al deze kinderen geboren, als kleine pak-
ketjes hoop voor de wereld. Het Kind waarvan we 
de geboorte met kerst vieren werd niet vergeten, 
zoals zoveel van zijn lotgenoten. Het werd zelfs tot 
symbool van hoop voor alle mensen. Daarom ver-
tellen wij elkaar dat de herders, vertegenwoordi-
gers van de meest kansloze mensen uit onze maat-
schappij, Hem als eerste gingen bezoeken. Voor 
hen was dit Kind een teken van hoop. Daarom ver-
tellen wij elkaar dat de engelen bij zijn geboorte 
zongen van vrede op aarde. Daarom vertellen wij 
elkaar dat er wijzen waren die de hemel bestu-
deerden en die zijn ster aan de hemel zagen. Zij 
wisten dat er dan een bijzonder Kind geboren 
moest zijn en volgden die ster, als baken van hoop. 
Johannes zegt over dit Kind: “God had de wereld zo 
lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat ie-
dereen die in hem gelooft niet verloren gaat.” (Jo-
hannes 3: 16). Kerst als baken van hoop, door de 
God van de hoop aan de mensen gegeven als licht 
in een donkere wereld, als anker voor onze ziel, 
om ons houvast te geven als we overspoeld drei-
gen te raken door de golven van alle rampspoed 
die ons in het leven kan overkomen. Als alles duis-
ter is dan ontsteekt God een lichtend vuur in ons 
hart. Een vuur dat nooit meer dooft omdat het 
onze ziel richt op de God van hoop. Dat is wat wij 
in de donkerste tijd van het jaar vieren: Kerst als 
baken van hoop voor mensen die verlangen naar 
vrede op aarde en die vol zijn van hoop dat dit ooit 
werkelijkheid zal worden.  

Louise Pondman  
 

Liedjes van verlangen 
Muziek en zang zijn normaalgesproken een wezen-
lijk onderdeel van onze kerkdiensten, maar nu 
door de coronacrisis even niet en dat doet pijn. Er 
zijn maar weinig dingen zo verbindend zijn als sa-
men zingen. Zingend geven wij stem aan ons ge-
loof. Kortom, we missen het nu we niet samen kun-
nen zingen. Voor de Adventstijd willen wij, predi-
kanten van de Lutherse Gemeente, de Oud Katho-
lieke Parochie en de Doopsgezinde Gemeente in 
Alkmaar, weer een mailproject doen. Deze keer 
rond het thema ‘liedjes van verlangen’. Welke mu-
ziek raakt u? Waarom is het juist deze muziek die 
u hoop geeft of troost of op en andere manier iets 
met u doet? Op de eerste drie zondagen zal steeds 
één van de predikanten een lied of muziekstuk be-
spreken dat een bijzondere betekenis voor haar 
heeft. Met een link naar het muziekfragment op 
youtube kunt u dat stuk of lied dan ook beluiste-
ren. Iedereen die meedoet wordt uitgenodigd om 
ook een lied of muziekstuk aan te dragen, met 
daarbij waarom u juist dit muziekstuk uitzoekt, zo-
dat we op de vierde Advent samen tot een ‘kerst-
concert’ komen van muziek die ons hoop geeft, 
verwarmt, raakt en die we graag met anderen wil-
len delen. We hopen op genoeg muziek voor de 
hele kersttijd. Het is fijn als u zelf vast de link naar 
een online uitvoering van die muziek meestuurt, 
maar anders gaan wij er naar op zoek. Uiteraard 
mogen ook mensen van buiten onze drie gemeen-
ten meedoen met dit project. Wie mee wil doen 
kan zich opgeven bij Louise Pondman 
(louise.pondman.de.wilde@gmail.com). Ook men-
sen die al aan de eerder mailproject hebben deel-
genomen moeten zich opnieuw opgeven om aan 
dit mailproject deel te nemen. Wij hopen op een 
muzikale Adventstijd en Kerst, vol liedjes van ver-
langen die ons verbinden. 

Yvonne Bos 
Erna Peijnenburg 
Louise Pondman 

 

Dank voor de Kanselbloemen. 
Op zondag 8 november mochten wij als bemoedi-
ging in de spannende tijden rond het periodieke 
onderzoek van onze schoondochter de kanselbloe-
men ontvangen. Heel hartelijk dank voor deze 
geste.                                                         Ria en Jan Bart 
 

Bureauwerkzaamheden  
In verband met de corona perikelen hebben de 
bureaumedewerkers te kennen gegeven voorlopig 
liever geen werkzaamheden te willen verrichten 
op het kerkelijk bureau. Om die reden is besloten 
het bureau voor onbepaalde te sluiten. De ge-
meente blijft bereikbaar via de mail: info@doops-
gezind-alkmaar.nl. Meer informatie kunt u lezen 
op de website van de gemeente: www.doopsge-
zind-alkmaar.nl 
Namens de bureaumedewerkers, 

Fred Schuurmans 
 

mailto:louise.pondman.de.wilde@gmail.com
mailto:info@doopsgezind-alkmaar.nl
mailto:info@doopsgezind-alkmaar.nl
http://www.doopsgezind-alkmaar.nl/
http://www.doopsgezind-alkmaar.nl/
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Shoppen voor de Kerst 
Soms ben ik een klein beetje jaloers op mijn kleindochter Rifka, ze is dol op winkelen dat bij haar 
shoppen heet. En ze doet het, pandemie of niet, met overgave; spannend om te kijken wat er 
tegen Kerst allemaal in de etalages ligt. Kopen is per saldo niet verplicht, en je doet altijd wel 
ideeën op die je vrolijk stemmen mits je je gezonde verstand gebruikt. In deze vreemde coronatijd 
mis ik de voorbereidingen voor het eindejaar. Ze betekenden altijd een extra belasting, zo pal na 
de Sint, maar kleurden de donkere dagen. 

Dit jaar kunnen we nog zo vrolijk rondlopen achter 
onze maskertjes, wat mij betreft blijft de feestelijke 
sfeer weg. Je kunt van je huis een reuzen 
kerstboom maken en lekkere hapjes inslaan, het 
aantal dierbaren dat je mag ontvangen blijft 
beperkt. Dit gegeven doet je enthousiasme 
bekoelen. Want wat wij willen is hoop, zuurstof 
voor onze ziel en die lijkt uitverkocht. ‘Wat voel ik 
mij beige vandaag', zei ooit een collega als het 
tegen zat. Nu begrijp ik haar: kun je de grauwsluier 
van een harde werkelijkheid weren, kun je hopen 
tegen beter weten in als de wereld om je heen op 
alle fronten wordt bedreigd, verzuild en 
gewelddadiger wordt? Driekwart jaar crisis 
betekent grote problemen; we worden er dagelijks 
mee geconfronteerd en raken het overzicht kwijt. 
Nieuwe (af -) goden wagen hun kans. Intussen zit 
jij in die beige wolk en vergeet dat je eens blij 
bedacht dat Jesaja toch maar een prachtige 
voorspelling had gedaan: 'God laat mensen niet in 
de steek. Er bloeit nieuw leven op in een ver 
verschiet: hoop voor de toekomst.' Dat was genoeg. 
Langzaam maar zeker zouden nepgoden 
verdwijnen, om plaats te maken voor de enige 
Echte, die anoniem zegt te willen blijven. Hij noemt 
zich onze vader, maar laat ons vrij. ; toch legt Hij 
duidelijk uit dat hij lijdt onder onze 
onverschilligheid. We springen ruw om met Zijn 
aarde, met naasten die ons niet zinnen. Bestaat Hij 
echt niet meer voor ons? Hij wil onze liefde en ons 
vertrouwen, staat geschreven, 'Maar Ik ben een na-
ijverig God...' Hij is jaloers, God, hij zegt dat zelf: 
Mensen, blijf mij zoeken. Met Kerstmis worden we 
een handje geholpen, God schenkt ons het licht van 
de hoop, een baken in de storm waar we naar 
snakken in deze tumultueuze tijd. 'Houd moed', 
zeggen we, soms aarzelend, tegen elkaar; zoals in 
de Gemeentevergadering van 8 november jl. Het 
thema van de dienst ervoor was vertrouwen 
hebben in de kracht van zoiets kleins als een 
mosterdzaadje. Dat nam niet weg dat onzekerheid 
over de toekomst van de gemeente de boventoon 
voerde. Terecht natuurlijk; maar waar bleef ons 
geloof zo vlak voor Advent?? Thuis zocht ik naar 
een antwoord in onze boekenkast; shoppen in je 
eigen huis, plek vol herinneringen, heeft ook wel 
iets. 
 

Ik herontdekte het boekje, dat mijn vader mij 
cadeau deed bij mijn doop in de Doopsgezinde 
gemeente Haarlem. 'Ter herinnering aan 10 april 
1949' schreef hij. ' Verzamelde gedichten’, was mijn 
eerste dichtbundeltje. 'Even weer die ontroering, 
de herinnering aan die bezorgde man met zijn 
sterke karakter. 'Zoek en je vindt', was zijn motto. 
Ik bedacht dat ik best wat meer in de etalage van 
het verleden mocht duiken. Shoppen is niet slecht 
voor een mens als je maar beseft wat je echt nodig 
hebt! 

Jeanne Kleijn-Seijffer 
 

Internetvieringen ADS  
Vanaf 1 november zijn de internetvieringen van de 
ADS weer hervat, omdat vanwege de oplopende 
coronabesmettingen sommige gemeenten besloten 
hebben voorlopig geen fysieke diensten te verzor-
gen. Ook kiezen leden er voor om uit veiligheids-
overwegingen niet naar de kerk te komen. Er is be-
sloten om e e n keer in de 14 dagen op zondag een 
doopsgezinde internetviering uit te zenden . De 
viering begint om 10.00 uur en blijft daarna nog 
een week te zien! Via onze website www.doopsge-
zind-alkmaar.nl  ziet u op de eerste pagina bij loca-
tie en contact hoe u via het YouTube kanaal bij de 
viering kan komen. Mocht dit niet lukken neem 
dan contact op met Antoinette Hazevoet, de be-
heerder van onze website (06 245 80 251). Zij 
helpt u op ‘Op Weg’. 
 

Heel Veel Dank. 
Tijdens mijn ziekte ben ik overspoeld met lieve 
kaarten  -  opbeurende telefoontjes en bloemen. 
Al deze aandacht heeft de pijn en het ongemak hel-
pen dragen. Het was ontroerend. De pijn in de 
heup en de ongemakken van de bestraling na de 
borstkankeroperatie zijn bijna verdwenen. Ik loop 
met een rollator - dat gaat redelijk. Ik probeer te 
fietsen - dat valt tegen. Vooral het op- en afstappen. 
Maar met (voorzichtig) oefenen gaat het beter en 
het humeur blijft goed. Ik kijk vaak naar de vele 
lieve kaarten en dat geeft een goed gevoel. Ik sta er 
niet alleen voor 
Dank - Dank - Dank en ik hoop: Tot Ziens 

Nel van Laere 
 

 

http://www.doopsgezind-alkmaar.nl/
http://www.doopsgezind-alkmaar.nl/
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De voorspoedige geboorte van Melle eind juni en 
nog steeds Corona met alle belemmeringen en ge-
varen van dien. Na het zwangerschapsverlof, eind 
september, nogmaals de bewuste keuze van Esme: 
we gaan door! Begin oktober evalueren we, helaas 
even zonder Kees. 
Wat hebben we: Het voorlopig plan van aanpak, 
waarin we ons richten op mede verhuur van ons 
kerkcomplex. Bruiloften, Uitvaarten, Afscheidsbij-
eenkomsten, Symposia, diverse soorten vergade-
ringen en familiebijeenkomsten.  
Wat hebben we hiervoor nodig: Jongere mensen 
die ons kerkgebouw een warm hart toedragen en 
mee willen werken.  We moeten zichtbaar worden.  
Een pakkende naam, "doperskerkje"? Een eigen 
website waarbij we op dit moment vier domeinna-
men hebben geclaimd.  
Voor de toekomst: een zelfstandig rechtspersoon 
in de vorm van een stichting. Met een of twee 
Doopsgezinde bestuursleden. Ook met oog op het 
verkrijgen van subsidies (Kerken krijgen geen sub-
sidies van diverse stichtingen of overheidsgeld.) 
Wat hebben we verder gedaan: Gekeken hoe an-
dere Kerken en Gemeenten het doen, wat voor be-
stuursvormen hebben zij. Er is heel veel informatie 
verzameld. Over sommige informatie kunnen we 
natuurlijk zeggen: Hier zijn wij nog lang niet aan 
toe, dat past niet bij ons. (Maar het is goed om te 
weten.) 
Voorlopig richten we ons op kleine bijeenkomsten 
en wat daarbij nodig is om ons kerkgebouw goed 
bruikbaar intact te houden met alles wat daarbij 
komt kijken. Samen met de onderhoud- en huur-
commissie. Ondertussen is er ook in het kader van 
Kerkenvisie door de Gemeente Alkmaar een duur-
zaamheidscan uitgevoerd, waarbij een aantal ver-
beterpunten naar voren zijn gekomen. Dit heeft ge-
leidt tot een kerkenpaspoort, dat wordt gebruikt 
om de kerken en diverse monumenten in de stad 
Alkmaar in kaart te brengen. 
En  dan worden we weer gehinderd door Covid 19, 
geen bijeenkomsten, geen bruiloften enz.  
Geeft ons de tijd om  verder aan diverse voorberei-
dingen te werken. Echter nu zijn Esme  en haar 
man echt geveld door Corona. En moeten we we-
derom een pauze inlassen. 
Is getekend mede namens Esme de Goede en Kees 
Knijnenberg 

Bert en Jopie Siebeling 
 

Stand van zaken Project-team. 
Sinds de vorige ledenvergadering is er veel en weinig gebeurd.  
Na uw toestemming  om als project-team aan het werk te mogen gaan, kennismaking van 
Esme de Goede  met de Kerkenraad en de Gemeente. Corona, vergadering, telefonische verga-
dering. Een  voorlopig plan van aanpak.  
 
 

Wat is Corona? 
 

Dit jaar heeft het woord ‘Corona’ een voor ons be-
dreigende betekenis gekregen. Raak je eenmaal 
besmet met het Covid-19 virus, dan loop je toch 
wel een groot risico op langdurige schade aan je 
gezondheid. Het woord ‘Corona’ heeft ook nog an-
dere betekenissen. In mijn vakgebied kennen we 
het met name in de hoogspanningstechniek. Het 
gaat hier dan om elektrische ontladingen die hoor-
baar zijn met een knetterend geluid. Ook kunnen 
deze ontladingen zichtbaar in de vorm van een 
blauw licht. In mijn MULO tijd bezocht ik een 
school, waarvan de gebouwen gesitueerd waren 
onder een 150 kV Hoogspanningsverbinding. Bij 
mistig weer was het geknetter van de ontladingen 
duidelijk te horen. De foto bij dit stukje, die ik heb 
gevonden op internet, laat fraai de ontladingen bij 
de isolatoren van een hoogspanningsverbinding 
zien. 

Jan Bart 
 

 

 
 
 
Bloemen en collecten 

 Eigen gem. Extra collecte  

25-10 Esme de Goede  25,25  83,20 

01-11 Zr. B. Elzinga  22,45  31,25 

08-11 Fam. J. Bart  34,65  86,95 
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Verbindingslijnen 
“En ik ben een vlam die danst in het liefdesvuur, die oplicht in de diepten van het verlangen. Wie 
de pijn wil kennen die een breuk teweeg brengt, moet luisteren naar het buigen van het riet”. 
Roemi (Perzisch mysticus, 1273). 
Twaalf jaar geleden deed ik mijn doopsgezinde geloofsbelijdenis in Alkmaar. Een mooie belevenis 
waarin ik me voelde opgenomen in een warme geloofsgemeenschap. Ter gelegenheid hiervan 
feliciteerde de gemeente Leeuwarden mij met deze stap. 

Ik herinnerde mij dat er een voorbereidings-
groepje was van mensen, die een geloofsbelijdenis 
wilden doen in Dopersduin. Dit was onder begelei-
ding van predikanten waaronder iemand uit Leeu-
warden. Op de kaart stond verticaal doopsgezind 
en iedere letter vormde het begin van een zin. Ik 
geef het hieronder weer. 

Doop 
Of belijdenis 
Omdat Hij zich liet vinden 
Proef de blijdschap van het geloof en ga 
Samen op weg 
Geef en u zult mogen ontvangen 
En kijk naar de mensen om u heen 
Zie hoe welkom u bent 
In uw gemeente en in onze broederschap 
Nu u “ja” heeft gezegd en mee wil bouwen op 
Dat ene fundament 

Het lezen van deze kaart bracht me op de gedachte 
om terug te zien op twaalf jaar en te kijken wat er 
veranderd is. Wat zijn er in die tussentijd veel 
mensen overleden, ziek geworden, verhuisd en 
weggegaan. Ook het bezoekersaantal is vermin-
derd, waardoor de omvang van de gemeente is af-
genomen. Veranderingen werpen hun schaduwen 
vaak al vooruit en het is mens eigen om er niet 
meteen gehoor aan te geven en liever angstvallig 
zaken nog vooruit te willen schuiven. De werkelijk-
heid nu valt niet meer te verbergen. Ik zie en er-
vaar dat wij een groep ouderen zijn geworden en 
dat de gezondheid afneemt. Er is ook allang geen 
aanwas meer. Een zinkend schip zou ik de doops-
gezinde gemeente niet willen noemen, maar het 
wordt wel hoog tijd om onderhoud te plegen en 
een nieuwe koers te gaan volgen, om niet in licha-
melijke en financie le moeilijkheden te geraken. We 
zijn al een tijd bezig om met vereende krachten en 
met persoonlijke dadendrang zo vreedzaam moge-
lijk in een kleiner geworden broederschap samen 
te werken. De meesten van ons hebben e e n of 
meerdere functies gekregen of aanvaard, die we 
gewoonte getrouw vervullen en waar we ons ver-
antwoordelijk voor zijn gaan voelen. Voor sommi-
gen voelt het bijna als een baan na zijn of haar pen-
sioen. Het is een dag- en levenstaak op zich gewor-
den. 

Dat is niet erg, zolang je er zin in hebt en je je ge-
zond voelt. Want laten we eerlijk zijn, de halve 
maatschappij bestaat uit vrijwilligers. Hoe kleiner 
een gemeenschap wordt hoe sneller er spanningen 
kunnen optreden is me opgevallen. Zo zoetjes aan 
is men een tandje extra gaan werken met een 
rechte rug om te voorkomen dat het veilige en ver-
trouwde huis instort. In zo’n situatie onder span-
ning krijg je eerder botsingen of onvertogen woor-
den en ook mensen die uitvallen of er liever de 
brui aan geven, omdat de sfeer niet aangenaam 
meer is. Het lijkt wel of rollen, posities en verant-
woordelijkheden door elkaar gaan lopen. Het 
wordt meer ongevraagd “alle hens aan dek”. Als ik 
bij mezelf blijf eerlijk gezegd, dan bezocht ik een 
kerkdienst voor de preek, de stilte en het zingen. Ik 
werd bemoedigd en voelde me prettig nadien. Dat 
is nu anders geworden. Een functie vervullen is 
niet meer een keus, het is een noodzakelijks iets 
geworden en daar spelen verwachtingen naar el-
kaar toe een grote rol in. Velen van onze zusters en 
broeders maken zelf deel uit van de voorbereiding 
tot de uitvoering van een dienst en hebben dubbel-
functies. Ik vraag mij daardoor af hoe lang wij  het 
fundament nog in stand kunnen houden? Ik vond 
nog een toepasselijk gedichtje voor de kerkeraad 
(ik blijf het met e e n e schrijven, want geen raad 
van kerken): We zijn zo  moe van te lang wachten 
en teveel hopen God, zo  moe van te lang strijden en 
smeken. Maar zo U ons alsnog verlost, geef, dat wij 
voor die dag niet zijn bezweken. In de ledenverga-
dering op 8 november jl. in Coronatijd die gelimi-
teerd plaatsvond in de kerk zelf, na de dienst, zon-
der koffie en thee, werden de leden wakker ge-
schud door een voorstel van de families Knijnen-
berg en Siebeling om de huidige situatie door ie-
mand anders met ervaring van buitenaf  tegen het 
licht te houden en door te lichten. Mogelijk kan die 
oplossingen aandragen die wenselijk en noodzake-
lijk zijn en een lastenverlichting kunnen geven. Het 
voorstel werd door de leden aanvaard, alhoewel 
het op een onconventionele  wijze werd gebracht, 
op persoonlijke titel. Opmerkelijk was wel dat het 
voorstel niet van de kerkeraad zelf  afkomstig was 
en dat zegt iets over de sfeer en de verhoudingen 
in onze gemeenschap op dit moment.  
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Ik hoop dat wij elkaar in dit schrijven herkennen 
en dat we genegen zijn ergens over heen te stap-
pen of een keer: “In slavenkledij op de kniee n te 
gaan”, zoals Jezus ons voordeed. Om welgemoed als  
levende gemeenschap samen verder te gaan, le-
vend te houden en met hart en blik verankerd te 
blijven op God, in de stilte van het geloof, van de 
Liefdesgeest. Dan komt het goed! 
Allen prettige kerstdagen en een goed nieuwjaar! 
 

 
Agnes van Menen 

  

 
Berichten uit de kerkenraad 
In de kerkenraadsvergadering van 4 november 
hebben we het grotendeels gehad over de organi-
satie van onze gemeentevergadering en met name 
over hoe we zo veilig mogelijk met elkaar vergade-
ren kunnen. Het was dan ook even een schrik toen 
br. Anne de Jong een paar dagen later meldde dat 
hij positief getest was op het virus. Op dit moment  
gaat het met Anne nog niet echt de goede kant op: 
het virus heeft hem behoorlijk te pakken. Hopelijk 
komt er de komende tijd verbetering in! De nood-
zaak onze kerkdiensten, door middel van Kerk-
dienstgemist.nl, te streamen wordt steeds groter 
en we hopen dat de voorzieningen om dat te reali-
seren gauw plaatsvinden.  
 

Van diverse kanten horen wij dat de behoefte groot 
is juist nu het er voorlopig nog niet naar uitziet dat 
de corona-maatregelen worden versoepeld. Zoals 
u weet, hebben we in onze gemeente een gedach-
tenisboek waarin naast overledenen ook dopelin-
gen worden geschreven. Op voorstel van onze pre-
dikant vragen we aan onze drie vrienden of zij het 
een goed idee vinden hun namen, als officie le 
vrienden van onze gemeente, in het boek te schrij-
ven. In de dienst van ds. Ineke Reinhold heeft zr. 
Hilda Wouwenaar alle liederen solo gezongen met 
orgelbegeleiding. Het klonk prachtig en was een 
welkome afwisseling.  
In voorgaande diensten was het steeds zoeken 
naar een goede afstemming op orgelspel, lezen van 
de liedteksten en het neurie n van de liederen. Niet 
altijd even succesvol. Volgens de corona-maatrege-
len is 3 tot 5 meter een veilige afstand bij het zin-
gen en dan nog is besmetting mogelijk via kleine 
druppels die in de lucht blijven hangen. We hebben 
besloten om het “echte” zingen niet te herhalen en 
volgens het volgende stramien te werken: orgel-
spel (intro) – voorlezen van alle coupletten - orgel-
spel van 1 couplet. Naar aanleiding van de af-
scheidsdienst van Jan in ’t Veld is het protocol 
rouwdiensten, met de aanbevelingen van onze pre-
dikant, door de zrs. Edith de Vries en Rineke de 
Jonge herzien. Het was echt nodig  en fijn dat het 
gebeurd is. Over het mailproject: ”Liedjes van ver-
langen” van onze predikant samen met ds. Yvonne 
Bos en pastor Erna Peijnenburg leest u in deze Op 
Weg en als het goed is, heeft u daarover ook  al een 
mail gekregen. Hopelijk geeft u zich op! Juist nu, nu 
we het contact met elkaar via de mail levend moe-
ten houden. Als alles volgens de planning verlopen 
is, is het onderhoud van onze  tuinen door Koet 
Tuin- en boomverzorging op 30 november en 1 de-
cember afgerond.  

Anneke Struijf, notulist 
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Jij bent een baken van Licht 
“Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en het is…..”! Iedereen kent dit oude raadspelletje wel, denk ik. Soms 
valt je oog erop, vooral als de nog jonge vraagsteller met zijn ogen de plek verraadt, maar soms 
is het heel lastig en moet je het opgeven. Wat zie jij en wat zie ik? Zien we hetzelfde? Het kan een 
bron van verwarring en onenigheid zijn. Laatst werd door IJke Aalders het verhaal van het bran-
dende braambos verteld, waarin Mozes een stem vanuit het vuur hoort, die hem vraagt het 
Joodse volk weg te leiden uit Egypte, weg uit de slavernij. 
 
De woorden raakten Mozes in zijn diepste kern. Hij 
voelde zich daar aangesproken door de Eeuwige. 
Het braambos bleek na de brand ongeschonden. Ik 
zie ik zie wat jij niet ziet… Niet iedereen ziet een 
bramenstruik branden. Je kunt wel genieten van de 
‘goddelijk’ smaak van de rijpe bramen.  
Het brandende braambos was voor Mozes een oor-
spronkelijke en diepe ervaring. Een uniek visioen, 
dat wel beschreven kan worden voor de lezer, 
maar niet ervaren. Zoals Kahlil Gibran schrijft in 
De Profeet:  Je kunt de vleugels van je visioen niet 
aan een ander geven. Ieder mens zal zijn eigen visi-
oen ontvangen. 
Geen mens kan je openbaren dan wat reeds half sla-
pend in de dageraad van je kennis ligt. De leraar die 
in de schaduw van de tempel wandelt, te midden zij-
ner leerlingen, geeft niet van zijn wijsheid, maar 
veeleer van zijn geloof en zijn liefde. Zo hij inder-
daad wijs is, nodigt hij je niet uit het huis van zijn 
wijsheid binnen te treden, maar leidt je naar de 
drempel van je eigen geest. 
Deze woorden over het onderwijzen van de Pro-
feet liggen mij na aan het hart en zijn voor mij veel-
zeggend. Ik heb de titel van dit artikel daaraan ont-
leend. Jij bent een baken van Licht. Wij allemaal 
zijn een baken van licht. Dat Licht is dus inclusief 
en overal aanwezig. Soms helder stralend en soms 
versluierd of sluimerend aanwezig, wachtend op 
het moment waarop het wakker gekust wordt door 
Liefde en Geloof. 
Waarom niet alleen door liefde? Ik denk dat geloof 
daar een onderdeel van is. Een bewustwording van 
wat aan het menselijk verstand voorbij gaat. Zo al-
leen zal het eeuwige licht van onze oorsprong in 
ons verankerd worden, zodat het niet meer in de 
veranderlijke stroom van het leven weggevoerd 
kan worden.  
Het leven met de vele gezichten: mooie vormen, 
maar ook lelijke, valse, angstaanjagende en boos-
aardige. Als we naar die vele gezichten kijken als 
de uitgesneden pompoenen van Halloween, dan 
zien we alle gradaties. Maar wat daarin eenvoudig 
is, is het zichtbare licht dat van binnenuit schijnt. 
Kunnen wij ook zo naar alle mensen kijken, onge-
acht de gezichtsuitdrukking? Kunnen wij zo naar 
onszelf kijken? 
 

Het feest van het Licht vieren we jaar in jaar uit. 
We ontmoeten weer Maria en Jozef, die de moed 
hebben zich open te stellen voor dat licht. Hun ge-
loof en vertrouwen geven vleugelen aan het visi-
oen van dat Licht voor de wereld. De geboorte 
vindt dan plaats binnen de verhaallijn van macht 
en onderdrukking. De verhaallijn van onze oor-
sprong als baken van Licht in een duistere wereld. 
Die twee verhaallijnen maken deel uit van onze be-
levingswereld. Gezegend de mens die beide in zijn 
leven ervaart. Het is als een dans van de ziel met 
de persoonlijkheid in een levenslange oefening om 
wel in de wereld maar niet van de wereld te zijn. 
Ik zie ik zie ..zie jij het niet? 
Kijk dan met milde ogen naar jezelf. Ver-oordeel je-
zelf niet. Neem alleen waar. Je zult zien dat dan ook 
je ogen naar buiten milder worden. Zo gaat het 
langzaam maar zeker ‘dagen in het oosten’. De be-
lofte van het licht dat als een zon over jou en de an-
der op zal gaan.  
Zo binnen zo buiten. De hemel raakt de aarde als 
visioen in jou: geboorte van het licht.  
Jij bent een baken van Licht als je het licht in ieder 
ander kunt zien. 
Laat je Verlichten! 

Joke Bakker 
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Milde aantrekkelijkheid 
Hebt u wel eens kinderen geobserveerd die naar 
een poppenkastvoorstelling kijken? Ik moet zeg-
gen keken want helaas, ik zie het niet meer. Vroe-
ger was er een poppenkast op de Dam in Amster-
dam, daar kon ik niet voorbijlopen zonder even stil 
te staan om te kijken en te luisteren met de kin-
deren naar Jan Klaasen en Katrijn. Een lust was het 
om te zien hoe die kleine mensjes riepen, schater-
den en met verwondering en verwachting keken 
over dat wat komen ging. Van een kind gaat 
warmte uit, is nog niet aangeraakt door het we-
reldse gebeuren. Het is nog puur zichzelf in al zijn 
eenvoud wat het zo aantrekkelijk maakt. Straks, als 
het de kinderwereld verlaat en de heersende in-
vloed van de samenleving een stempel op het 
groeiende mensenkind drukt, dan zien we pas hoe 
funest de invloed van buitenaf kan zijn. Als we nu 
naar mensen kijken zien we dat er veel van het 
kind in hen is verloren gegaan. Hoe weinigen zijn 
nog zichzelf gebleven. Toch kom je het nog wel te-
gen en dan ervaar je dat vriendelijke mildheid 
meer indruk maakt dan gewichtigdoenerij. Want 
laat rustig iemand eens om je lachen, dat geeft ont-
spanning. Onze grote dichter Anton van Duinker-
ken wist het kinderlijke te waarderen. Hij schreef 
in Dichtersbezinning: ”laat mij nog eenmaal zeg-
gen, hoe schoon ik het vond, onder God’s ogen en-
kel een kind te zijn”. We leven in tijden van veran-
dering, van grote verandering, dat ervaren en be-
seffen we allemaal. De impact van de pandemie is 
ook op ons persoonlijk leven groot. Nu het kerst-
feest nadert is het een mooie gelegenheid na te 
denken over de geboorte van een Kind dat ons 
leerde mens te zijn met de mensen en te leven met 
de milde aantrekkelijkheid van het kind. 

“Kun je geen spar zijn 
 een spar op de top van een berg 
 kom, wees een struik 
 een struik in het dal maar 
 wees het beste struikje 
 langs de bedding der beek 
 kun je geen boom zijn 
 wees dan een struik 
 kun je geen snelweg zijn 
 wees dan een pad 
 kun je niet de zon zijn 
 wees dan een ster......... 

zei Maarten Luther King in zijn strijd  voor wat 
meer medemenselijkheid. 
Ik wens u een gezegend kerstfeest toe, baken van 
hoop en voor het nieuwe jaar te leven met de milde 
aantrekkelijkheid van het Kind. 

Tini Visser 
 

 

Naar een baken van hoop         
 
        Jij bent je verhaal                 
          tussen gisteren en morgen 
 geschreven in vrees en hoop.    
 
 Jij bent je lichaam     
 me e r dan je uiterlijk     
 ondoorgrondelijk diep          
 mens uit aarde en lucht. 
  
 Jij bent je ziel 
 in alle eeuwigheid 
 verbonden met de Bron. 
 
 Jij bent je naam 
 voor altijd opgetekend          
 de hemel als getuige 
 jij wortelt en groeit. 
 
 Jij gaat je weg      
 omgordt met liefde 
 waarheid in je hart. 
   

         Michiel de Jong      
   12-01-2009     

Kerstavond                                                                                  
 

Gedragen door lichtende kaarsen 
      In hoog bezwangerde lucht 
      Worden woorden nieuw geboren 
      Welluidend gelijk engelenmuziek 
 

Michiel de Jong 
december 1993      

 

    

Heilige nacht 
 
Het duister had sterren laten komen 
de volle maan, vrieskou meegenomen 
een straffe wind, stilte ingenomen 
de hemel scheen langszij te komen 
 
midden in die gezegende nacht 
- naar mocht worden verwacht - 
is een woord gaan bloeien, ongedacht: 
‘Als appelbloesem in winterpracht’. 
 
   

Michiel de Jong 
december 1996 
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Is onze Doopsgezinde Gemeente nog een Baken van Hoop? 
Tijdens onze voorbespreking met de redactie van Op Weg ging het over, hoe kunnen we als kleine 
Doopsgezinde Gemeente Alkmaar nog een “Baken van Hoop” is deze roerige tijd zijn. Voor mijzelf 
wil ik eerst een duidelijker beeld hebben van wat nu een “Baken” is. 
 
Wel een baken of baak is een merkteken dat be-
doeld is voor de luchtvaart of scheepvaart om vei-
lig te kunnen navigeren. Ook kerktorens en vuur- 
of lichttorens hebben deze  functie. 
Als ik vroeger na een vakantie terug ging naar 
Haarlem kon je bij Halfweg al de kerktoren van de 
Grote of St. Bavo zien (ook wel Jan met de hoge 
schouders genoemd). Dan wist je, we zijn bijna 
weer thuis. Dat geeft je een gevoel van thuis komen 
in een vertrouwde omgeving.  
In de periode dat ds. Harmen Ament in onze ge-
meente de voorganger was, begon de dienst 
meestal met het zingen van het lied:  
 

“In de Heer schep ik mijn vertrouwen, tot Zijn eer 
klinkt mijn gezang, op Hem bouw ik, 
Hem vertrouw ik, op Hem hoop ik, mijn leven lang, 
op Hem hoop ik, mijn leven lang.” 
Dat zou ook nu nog ons “Baken van Hoop” kunnen 
zijn. Maar dat is zeker voor de huidige maatschap-
pij van ontkerkelijking geen vanzelfsprekendheid 
meer. Toch zou het houvast kunnen bieden, en voor 
mensen een steuntje in de rug kunnen zijn, dat we 
er niet alleen voorstaan. Voor de komende Ad-
ventstijd en de Kerstdagen wens ik ons allen ge-
zondheid, vrede en 
een betekenisvol samenzijn met familie en vrien-
den toe. 

Hans de Jonge 
 

 
 

Foto: Johannes Scholten, Beeldbank Haarlem 
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NBG Bijbelrooster december 2020: 
 
 

1   Jesaja 2:1-9 Verenigde naties 
2   Jesaja 2:10-22 Berg je! 
3   Jesaja 3:1-12 Chaos 
4   Jesaja 3:13-4:1 Wanverhouding 
5   Jesaja 4:2-6 Vernieuwing 
6   2e zondag Advent 

1 Tessalonicenzen 1:1-10 Missionaire gemeente 
7   1 Tessalonicenzen 2:1-12 Vruchtbaar bezoek 
8   1 Tessalonicenzen 2:13-20 Ondanks tegenwerking ... 
9   1 Tessalonicenzen 3:1-13 ... toch volgehouden 
10   1 Tessalonicenzen 4:1-12 Liefde in praktijk 
11   1 Tessalonicenzen 4:13-18  Troost 
12   1 Tessalonicenzen 5:1-11 Laat u (niet) verrassen 
13   3e zondag Advent 

1 Tessalonicenzen 5:12-28 Trouw 
14   Haggai 1:1-15 Bouwbeleid 
15   Haggai 2:1-9 Zeg niet: vroeger was al-

les beter 
16   Haggai 2:10-23 Als je zoveel ellende ziet, 

waarom kom je dan niet 
bij God? 

17   Jesaja 50:1-3 Confronterende vragen 
18   Jesaja 50:4-11 God is nabij 
19   Psalm 132 Vaste woon- en verblijf-

plaats 
20   4e zondag Advent 

Jesaja 51:1-8 Vastigheid 
21   Jesaja 51:9-16 Je wachter zal niet slui-

meren 
22   Jesaja 51:17-23 Bescherming 
23   Jesaja 52:1-6 Bevrijding 
24   Kerstnacht 

Psalm 2 Volken trekken samen 
25   Eerste Kerstdag 

Jesaja 52:7-12 Goed nieuws 
26   Tweede Kerstdag 

Jesaja 52:13-15 Sprakeloos 
27   Jesaja 53:1-6 Opvallend onopvallen 
28   Jesaja 53:7-12 Herder als schaap 
29   Jesaja 54:1-5 Vruchtbaar 
30   Jesaja 54:6-10 Grenzeloze liefde 
31   Jesaja 54:11-17 Steengoed 

 
 
 

Activiteiten in December en  Januari  
 
December 2020 
 
02-12 09.30 uur Kerkenraad   Kerkenkamer 
08-12 14.00 uur Kring Bergen/Schoorl * 
15-12 10.00 uur Heiloo + Ontmoetingskring Mennozaal 

 
Januari 2021 
 
06-01 09.30 uur Kerkenraad   Kerkenkamer 
11-01 09.30 uur Onderhoudscie.  Mennozaal 
13-01 20.00 uur Mennonights   Mennozaal 
14-01 10.00 uur Liturgiecie.   Mennozaal 
19-01 10.00 uur Heiloo + Ontmoetingskring Mennozaal 
28-01 19.00 uur Inspiratie cafe   Mennozaal 
03-02 09.30 uur Kerkenraad   Kerkenkamer 

   

* Onder Voorbehoud 
 

Informatie bijeenkomsten kringen en andere bijeen-
komsten, raadpleeg ook onze website  
http://www.doopsgezind-alkmaar.nl 
zie hieronder de contactpersonen: 
Kring Bergen - Schoorl 
informatie en opgave: Klaartje van Leersum, tel. 072 
5812361, hartleers@planet.nl 
 
Kring Heiloo 
informatie en opgave: Irene van de Pavert 072 
5333287 , irene1851@hotmail.com 
 
Mennonights 
informatie en opgave : ds. Louise Pondman 
 
Waardse Leeskring 
Contactpersoon: Hilda Wouwenaar, 072 5126036, 
wouwenaar1@live.nl  
 
Aanleverdatum kopij volgende Op Weg: 1 februari 
2021. 
 

 

 

mailto:hartleers@planet.nl
mailto:wouwenaar1@live.nl
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Hoop 

Er zijn veel dingen die ik heb geleerd in de Doopsgezinde kerk - ik ben namelijk níet etnisch 
doopsgezind.  
Mijn eerste voorbeeld gaat over muziek: zo ben ik thuis opgegroeid met de muziek van radio 10 
Gold: the Beatles, the rolling Stones en the Cats. Ik dacht altijd dat the Cats op hetzelfde niveau 
stonden als the Beatles; iets dat mijn ouders nog steeds erg grappig vinden! 

 

 In de Doopsgezinde kerk in Amsterdam leerde ik 
klassieke muziek kennen van Chopin, uitgevoerd 
tijdens een lunchconcert. En wat voor mij een tra-
ditie is geworden: "Die sieben letzten Worte" op 
Goede Vrijdag, van Joseph Haydn, uitgevoerd door 
het Stanislavski Strijkkwartet. Deze muziek ont-
roert me nog steeds. 
Ook heb ik in mijn ouderlijk huis poe zie leren ken-
nen, maar dan van Annie M. G. Schmidt en Guus 
Kuijer! In de Doopsgezinde gemeente Amsterdam 
hoorde ik voor het eerst de woorden van Ida Ger-
hadt en Neeltje Maria Min. Woorden die mij in het 
hart raken en die ik zelf ook ben gaan gebruiken 
voor mijn lekenpreken. 
Het gedicht wat bij naar boven kwam met betrek-
king tot het thema Hoop, was het gedicht van Va-
clac Havel: 
 

Weg van de hoop 
 
Diep in ons zelf dragen we hoop: 
als dat niet het geval is, 
is er geen hoop. 
 
Hoop is de kwaliteit van de ziel 
en hangt niet af 
van wat er in de wereld gebeurt. 
Hoop is niet voorspellen of vooruitzien. 
Het is een gerichtheid van de geest, 
een gerichtheid van het hart, 
voorbij de horizon verankerd. 
 
Hoop 
in deze diepe en krachtige betekenis 
is niet hetzelfde als vreugde 
omdat alles goed gaat 
of bereidheid je in te zetten 
voor wat succes heeft. 
 
Hoop is ergens voor werken 
omdat het goed is, 
niet alleen omdat het kans van slagen heeft. 
 

 

Hoop is niet hetzelfde als optimisme 

evenmin de overtuiging 

dat iets goed zal aflopen. 

Wel de zekerheid dat iets zinvol is 

afgezien van de afloop, 

het resultaat. 

  

Wat mij hierin raakt is de tekst: hoop is niet het-

zelfde als optimisme of de overtuiging dat iets 

goed zal aflopen. Wel de zekerheid dat iets zinvol 

is. Nu met de Corina crisis merk ik dat ik bang kan 

zijn voor “de ander”: de ander kan besmettelijk 

zijn, kan mij ziek maken. Met als gevolg uit contact 

gaan, niemand binnen laten en letterlijk met een 

boog op mensen een lopen. Terugdeinzen voor de 

ander. ANGST. 

Afgelopen maart was dat precies wat ik deed; met 

een wijde boog om mensen heenlopen en ook te-

rugdeinzen als de ander te dichtbij kwam. Wat een 

ontzettende vervelende sfeer hing er toen in de 

winkels en op de markt. Ook was er veel onbegrip 

en irritatie: “u staat te dichtbij!” “Kunt u niet wat 

afstand houden?” Met een snauw terug. 

Ik was in maart in quarantaine omdat ik toen de 

Corona crisis begon, heel erg verkouden was. Ik 

mocht dus niet naar buiten. Ook stopte op dat mo-

ment mijn vrijwilligerswerk; ik ben afdelingsvrij-

williger op de psychiatrische afdeling van Dijk en 

Duin. Elke vrijdagochtend ben ik daar voor samen 

koffie drinken, wandelen, een spelletje doen. Dit 

viel toen ook weg.  

Omdat ik de crisis te overweldigend vond, sloot ik 

me ook af voor informatie: het nieuws en alle cij-

fers maakten mij bang omdat ik geen inzicht had in 

wat die cijfers betekenden. Het zal u niet verbazen 

te lezen dat ik me in die periode heel erg eenzaam 

heb gevoeld. Mijn beste vriendinnen hebben alle-

maal kleine kinderen en probeerden thuis te wer-

ken, de kinderen les te geven en ook nog een maal-

tijd op tafel te zetten.  
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Dat raakte me. De pracht van de natuur; me 

even nietig voelen. Er is meer dan deze crisis, 

er is meer dan ziek kunnen worden en angst. 

Er is meer dan wij mensen kunnen bedenken 

en zelfs verwezenlijken.  

Dat brengt me terug bij het gedicht van Havel: 

hoop is niet hetzelfde als optimisme of de over-

tuiging dat iets goed zal aflopen. Wel de zeker-

heid dat iets zinvol is.  

Voor mij is het zinvol om de natuur in te gaan, 

naar buiten te gaan. En tegelijkertijd ontstaat 

er dan iets, iets dat minder makkelijk te benoe-

men is. Er is verwondering, maar er is ook con-

tact met de ander. Ineens is de angst voor de 

ander van me weggenomen. 

En het mooie vind ik is, dat ik daar nu niet 

naar op zoek was. Op het moment dat ik naar 

buiten loop, om een frisse neus te halen en 

even afstand te nemen van mijn beslommerin-

gen, ontstaat er ruimte voor de ander, ontstaat 

er ruimte voor de Ander.  

Op zo’n moment is God aanwezig. In onze ver-

wonderen, in ons gedeelde menszijn, in ons 

contact. Dan is de crisis even naar de achter-

grond geraakt, net zoals wat Havel zegt: 

Hoop is de kwaliteit van de ziel en hangt niet af 

van wat er in de wereld gebeurt. 

 

 
 

Andrea Wieffering  

De buren deden ondertussen boodschappen voor 

mij. Ik vond het heel moeilijk om te vragen, maar 

heb het wel gedaan! Diverse buren kwamen aan 

met een tas van de Albert Heijn of de Aldi en stuur-

den een tikkie met de kosten! Ee n vriendin die 

hoorde dat mijn paracetamol en wc-papier op was 

(hamsteren!), kwam helemaal vanuit Amstelveen 

naar me toegereden met paracetamol en wc-papier 

uit eigen voorraad.  

Dat was heel fijn. Maar de eenzaamheid bleef en 

wat nog erger was, was de huidhonger. We hoor-

den het woord allemaal in maart en april: huidhon-

ger. Ik word niet aangeraakt, geknuffeld. Er is geen 

arm om mijn schouder. Geen hand op mijn arm. 

Dat heb ik het allermoeilijkst gevonden; niet aan-

geraakt worden. Maar – nu een half jaar verder- 

heeft het me ook wat geleerd. Aangeraakt worden, 

gebeurd niet alleen door een knuffel of le tterlijk 

die arm om je schouder. 

De laatste tijd voel ik me aangeraakt door gebeur-

tenissen en situaties. Het gedicht van Havel kwam 

bij me op toen we aan het vergaderen waren met 

de Op Weg redactie. We hadden een heel mooi ge-

sprek over hoop, over de situatie waarin we zitten, 

over de manieren waarop iedereen ermee omging. 

Ik voelde me geraakt.  

Laatst belde een vriendin spontaan op: “de kin-

deren zijn de deur uit met papa, ik ben vrij! Zal ik 

naar je toekomen?” En ze sprong op de trein naar 

Castricum. We hebben heerlijk op afstand gewan-

deld door de duinen, heerlijk bijgepraat en samen 

gelachen.  

Terug op het station hadden wij een afstandsknuf-

fel. En nu weet ik; dit raakt mij. Het raakt mij dat ze 

aan mij denkt als ze een uurtje voor zichzelf heeft. 

Het raakt mij dat ze haar hart bij mij uitstort. Het 

raakt mij dat ze mij zo blij en liefdevol aankijkt.  

De laatste tijd heb ikzelf een  nieuw ritueel: aan het 

eind van de middag een eind lopen: met de zons-

ondergang! Het begon bij toeval, toen ik vol onrust 

thuiszat en een vriendin mij aanraadde even naar 

buiten te lopen; even een frisse neus halen! Dat 

was een succes; wat een prachtige zonsondergang! 

Ik stond samen met een buurvrouw te kijken naar 

al dat natuurschoon.  
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Op dit moment hebben we vier kleurrijke thema-
nummers per jaar en zes nieuwsbrieven. Wij zou-
den ook graag eens van u willen weten wat u vindt 
van Op Weg en onze website, wat u graag leest, 
wat er voor u niet in hoeft of wat u misschien juist 
mist. Daarom zit er bij dit nummer van Op Weg 
een  enquête.  

Bij het samenstellen van die nummers wordt 
veel werk verzet. Om de hoeveelheid werk haal-
baar te houden, hebben wij het voorstel om het 
aantal nummers terug te brengen tot vijf à zes per 
jaar:   
• een nummer voor Advent en Kerst,  

• een nummer voor de Veertigdagentijd en Pa-

sen,  

• een Pinksternummer,  

• een Zomernummer,  

• een Startnummer aan het begin van het 

nieuwe seizoen, 

• eventueel extra een Herfstnummer 

De verslagen van de kerkenraadsvergaderin-
gen zouden dan ook per mail naar de gemeente 
verzonden kunnen worden. Bij de agenda komt 
een verwijzing naar de website, waar u steeds de 
meest actuele informatie kunt vinden.  

 

In onze gemeente maken wij ook gebruik van digi-
tale middelen om u op de hoogte te houden. Er 
worden regelmatig berichten per mail verstuurd 
en onze gemeente heeft daarnaast: 
• een website  

(https://www.doopsgezind-alkmaar.nl/) en  
• een facebookpagina (https://www.face-

book.com/dgalkmaar),  
waar u veel actuele informatie over de gemeente 
kunt vinden.  
Voor mensen van buiten onze gemeente is de web-
site vaak het eerste contact en dus het visitekaartje 
van de gemeente. We hechten er daarom aan dat 
de informatie op de website steeds up to date is. 
U kunt ons helpen door: 
• de enquête in te vullen 

• u te melden als (gast-)redacteur van Op Weg 

• als assistent webmaster of beheerder van onze 

facebookpagina 

U kunt uw reactie voor 10 januari 2021 sturen 
naar het Kerkelijk Bureau, Koningsweg 12,  
1811 LM Alkmaar, of per email naar:info@doops-
gezind-alkmaar.nl . 
Namens de redactie van Op Weg en de webmaster, 
 

Louise Pondman 
 

 

Lezersonderzoek Op Weg en Website 
Beste zusters en broeders, 
Zo nu en dan is het goed om eens even stil te staan bij hoe je de dingen doet en of dat nog wel 
aansluit bij de behoefte en mogelijkheden van het moment. Zo hebben wij met de redactie van 
Op Weg, mede op verzoek van de kerkenraad, eens nagedacht over het concept van ons ge-
meenteblad. 

 

 
Redactie-contact: zr. Joke Bakker 
Telefoon 072-5335883 
email: jokebakker-5@ziggo.nl  
 
Redactie: Joke Bakker, Jeanne Kleijn-Seijffer, Agnes van 
Menen-van Lienen, Louise Pondman, Andrea Wieffering 
en Hans de Jonge. 
 
Ontwerp Opmaak: Kees Knijnenberg.  
Opmaak: Jan Bart.  
Inleverdatum kopij Op Weg Pasen 2021: 1 februari 2021 

https://www.doopsgezind-alkmaar.nl/
https://www.facebook.com/dgalkmaar
https://www.facebook.com/dgalkmaar
mailto:info@doopsgezind-alkmaar.nl
mailto:info@doopsgezind-alkmaar.nl
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Het Bureau van de Doopsgezinde Gemeente 
Alkmaar Koningsweg 12, 1811 LM Alkmaar,  
tel. 072-512 38 64,  
e-mail: info@doopsgezind-alkmaar.nl 
 
Het bureau is geopend op dinsdag, donderdag 
en vrijdag van 9.30-12.00 uur voor: 

• alle zaken betreffende de ge-
meente en het gemeenteleven; 
• afspraken met de predikant; 
• vervoer naar kerkdiensten 
op zondag (aanmelden voor vrijdag-
morgen); 
• melden van ziekte en/of op-
name in het ziekenhuis. 

 
Postadres:  Koningsweg 14, 1811 LM, Alkmaar 
 
Verhuur gebouwen:  
P. Bras, tel. 072-7851081 
p.bras7@upcmail.nl 
 
Bezoek ziekenhuizen:  
Louise in ’t Veld, tel. 072-5401362  
Ria Bart, tel. 072-5611862 

 

Predikant: 
Ds. Louise Pondman-de Wilde, tel. 072-8887948 
louise.pondman.de.wilde@gmail.com 
 
Kerkenraad:  
Voorzitter:  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) 
 
Ledenadministratie: Esther in ’t Veld,  
tel. 06-41576520, eintveld@hotmail.com 
 
 

 

mailto:info@doopsgezind-alkmaar.nl
mailto:p.bras7@upcmail.nl
mailto:louise.pondman.de.wilde@gmail.com
mailto:annedejongschoorl@doopsgezind.nl
mailto:wouwenaar1@live.nl
mailto:h.jonge6@upcmail.nl
mailto:edith.jo@kpnmail.nl
mailto:eintveld@hotmail.com

