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Ga op weg! 
 

Midden in de Lock down, met al zijn beperkin-
gen voor onze bewegingsvrijheid, kiest de redactie 
van Op Weg uitgerekend als thema voor het Paas-
nummer, “Ga op weg!” Wat zouden we dat graag wil-
len! Er op uit trekken, gaan en staan waar we willen 
zonder ons ergens zorgen over te hoeven maken. 
Het gaat helaas nog steeds niet. Zelfs voor het plan-
nen van de diensten voor de veertigdagentijd en Pa-
sen durven we op dit moment niet te ver vooruit te 
denken. Het is dus verstandig om de mailberichten 
en onze website in de gaten te houden voor de actu-
ele informatie over het wel of niet doorgaan van de 
diensten en van andere activiteiten in de gemeente. 
Het is een beetje leven met de dag en steeds op-
nieuw inspelen op de veranderende omstandighe-
den, zoals een pelgrim doet, die naar onbekende 
streken onderweg is. Zo ziet ons leven er op dit mo-
ment ook uit, als een reis naar onbekende streken. 
Gelukkig hoeven wij niet op de sterren te navigeren 
en helpen de moderne communicatiemiddelen ons 
om elkaar op de hoogte te houden van wat er wel en 
niet mogelijk is.  

Op weg gaan, dat kan je letterlijk doen; je wan-
delschoenen en je jas aantrekken en de deur achter 
je dicht doen en dan kijken waar je voeten je bren-
gen en wie je op je reis ontmoet. Op weg gaan kan je 
ook doen zonder zelfs maar uit je stoel op te staan. 
Een goed boek of een film kunnen je de hele wereld 
over voeren. Er zijn zelfs schrijvers die de mooiste 
reisverhalen hebben geschreven zonder zelf ooit 
hun schrijftafel te hebben verlaten. Zij reisden in 
hun gedachten en namen hun lezers mee op die reis. 

Op weg gaan kan ook een reis naar binnen zijn. 
Een moment van bezinning. Even tot jezelf komen 
en je gedachten laten gaan over waar het voor jou in 
het leven allemaal om draait. Wat is er echt belang-
rijk? In ons jachtige bestaan, waarin we steeds maar 
weer moeten reageren op wat er allemaal om ons 
heen gebeurt, waarin we soms denken dat we de 
werkelijkheid een stap vóór moeten blijven om niet 
achterop te raken, is het goed om af en toe even pas 
op de plaats te maken. Als we altijd in de hoogste 
versnelling leven dan rennen we onszelf nog eens 
voorbij. Onze ziel reist te voet. Dat is een tempo dat 
we bij kunnen houden. Misschien is dat nog wel de 
spannendste reis die je maken kan, naar binnen, 
naar de stilte die in je is en wat je daar vindt onder 
ogen komen. Hoe vaak overschreeuwen wij onszelf 
daarbij omdat we bang zijn voor onze eigen beren 
op de weg?  

“Ga op weg!” is een oproep om je los te maken 
uit de passiviteit van het moment. Om een reis naar 
binnen of naar buiten te maken. Je onderweg te laten 
verrassen en open te staan voor wat je dan tegen 
komt. Ga op weg en zie waar je voeten je brengen, 
naar onbekende verten of juist naar de onbekende 
terreinen in je eigen hart. Ga op weg, God gaat allang 
met je mee. 

Louise Pondman 
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Als een pelgrim onderweg 

“Wat nou, als ik de boel gewoon de boel laat, mij los maak uit alle knellende verbanden, de dage-
lijkse sleur achter mij laat en gewoon wegga? Als ik er op uit trek en wel zie wat er dan op mijn 
pad komt? Hoe zou mijn leven er dan uit gaan zien?” Ik vermoed dat wij allemaal wel momenten 
in ons leven kennen dat we dat denken. Bij de meesten van ons zal het waarschijnlijk bij een mo-
ment van dagdromen blijven. We voelen ons veel te verantwoordelijk voor alle taken die we op 
ons hebben genomen en voor de mensen om ons heen, om die gedachte werkelijkheid te laten 
worden. 

Nee, zomaar op weg gaan, dat voelt voor de meeste 
mensen niet als realistisch. Misschien even dan, als 
een geplande vakantie. Of je nu thuis blijft of op 
weg gaat, steeds weer zal je je moeten zien te ver-
houden tot je omgeving en de omstandigheden 
waar je in verkeert. Wij blijven de behoefte hebben 
om ons ergens thuis te voelen. Als dat niet zo is 
dan zeggen we niet voor niets dat het ons een un-
heimisch gevoel geeft, een ‘niet thuis’ gevoel.  
Een crisis is voor mensen soms aanleiding om een 
pelgrimsreis te gaan maken. Ziekte, een midlifecri-
sis, het verliezen van je baan, een echtscheiding, 
dat zijn momenten dat er de behoefte kan ontstaan 
om eens even rustig de tijd te nemen om je leven 
onder de loep te nemen. Als je hele wereld op z’n 
kop lijkt te staan dan word je gedwongen nieuwe 
keuzes te maken en dat kost tijd en aandacht, die 
het gewone leven niet altijd biedt. Dagen, weken 
achtereen lopen of fietsen is een geschikte manier 
om die tijd en ruimte te creëren. Het monotone 
ritme van je voeten brengt je geest tot rust. Even is 
er niets anders om je zorgen over te maken dan de 
heel basale dingen; “Waar vind ik drinkwater?” 
“Wat zal ik eten?” “Waar zal ik vannacht kunnen 
slapen?” Al lopend merk je dat je steeds minder 
aan je hoofd hebt. Je gaat openstaan voor wat je op 
je weg tegen komt; vogels, bloemen, schitterende 
vergezichten, indrukwekkende rotsen, kou, wind, 
regen, de koesterende warmte van de zon. Als je 
dan terug bent gebracht tot iemand die slechts fy-
siek bezig is om zijn weg te vervolgen, dan blijkt er 
ineens ook ruimte te komen voor bijzondere ont-
moetingen. Mensen die je vooruit helpen als het 
even tegenzit. Een bijzonder gesprek met een toe-
vallige voorbijganger. “Wie ben ik?” “Waarom doe 
ik dit?” “Dacht ik nu echt dat dit leuk is?” En dan, 
als je helemaal op jezelf bent teruggeworpen; 
“Waar kom ik eigenlijk vandaan en waar wil ik van 
hier af naar toe met mijn leven?” Veel pelgrims er-
varen het einde van hun reis, het pelgrimsoord 
waar ze al die tijd naar op weg waren, als een anti-
climax. Het einddoel bleek slechts de richting aan 
te geven. De reis zelf was het ware doel van de 
tocht. Een reis die hen deed groeien in wie ze zijn. 
 

Op weg gaan betekent loslaten van wat vertrouwd 
is. Dat is niet anders wanneer je fysiek op reis gaat 
dan wanneer je met je leven een andere weg in-
slaat. Loslaten en afscheid nemen kost moeite en 
doet pijn, zelfs als weggaan een vlucht is, weg uit 
dat wat je niet langer kan verdragen. Ook wat pijn 
doet kan heel vertrouwd aanvoelen en daardoor 
moeilijk zijn om los te laten. Op weg gaan opent 
nieuwe vergezichten die je niet zou hebben gezien 
als je thuis was gebleven of door was blijven malen 
in de sleur van alle dag. Weggaan betekent vroeg 
of laat ook weer thuis komen. Misschien op de 
plaats waar je vandaan kwam, misschien ook op 
een andere plaats. Waar je ook thuis komt, de weg 
die je gegaan bent zal je veranderd hebben. Al die 
ervaringen neem je de rest van je leven met je mee. 
Niet iedereen die op een wandelvakantie of fiets-
vakantie gaat zal zijn reis een pelgrimstocht noe-
men. Pelgrimeren krijgt toch al snel een religieus 
tintje, ook al hebben moderne pelgrims lang niet 
altijd religieuze motieven om op weg te gaan, toch 
ervaren ook zij vaak een spirituele groei onder-
weg. In het Bijbelse Israël gingen pelgrims op pad 
om in Jeruzalem de grote feesten te vieren als Pa-
sen of Pinksteren. Islamitische pelgrims gaan op 
pad om minstens één keer in hun leven de Hadj, de 
pelgrimstocht naar Mekka, mee te maken. Menno-
nites trekken naar Pingjum en Witmarsum. Zo 
kennen veel godsdiensten heilige plaatsen waar 
mensen heen trekken als een spirituele reis, als 
een religieuze verplichting of als plaats waar men 
genezing hoopt te vinden. Wat al deze plaatsen 
met elkaar gemeen hebben is dat je er nooit on-
aangedaan van vandaan komt. Ze worden wel eens 
‘thin places’ genoemd, plaatsen waar de scheiding 
tussen hemel en aarde zo dun is dat ze elkaar lij-
ken te raken. Zelfs als je niets hebt met het reli-
gieuze aspect van die plaatsen, lijkt er toch iets 
met je te gebeuren. Zo stond ik ooit bij de waterput 
bij Maria ter Nood in Heiloo. Een pelgrim putte wa-
ter, om iets van de kracht die hij daar op die plaats 
had ervaren mee naar huis te nemen. Daarna stopt 
er een fietser, die mij toevertrouwde dat hij daar 
altijd stopte om zijn bidon te vullen, want uit de 
put kwam zulk lekker verkwikkend koud water. 
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Beiden waren onderweg en beiden voelde een spe-
ciale verbondenheid met die plaats die ze verkwikt 
verder liet gaan. Juist in de cadans van het gaan sta 
je open voor je omgevingen en ben je ook gevoeli-
ger voor momenten dat je, in verbinding met je 
omgeving, boven jezelf wordt uitgetild. Een ‘wauw’ 
momentje voor de één, een religieuze ervaring 
voor de ander. Plaatsen waar je als vanzelf stil 
wordt en ook alle rumoer binnen in je tot rust 
komt, zodat het eindelijk lukt om te luistern naar 
de stem van je hart. De veertigdagentijd is een tijd 
die uitdaagt tot inkeer en bezinning. Een tijd dus 
bij uitstek geschikt voor een pelgrimage naar een 
‘thin place’ of naar de bodem van je hart. Pelgrime-
ren kost tijd, of je nu te voet van Alkmaar naar San-
tiago de Compostella reist, of dat je stil probeert te 
worden, in je eigen stoel, voor een reis naar binnen 
toe. De tijd nemen om je af te sluiten voor alle ru-
moer om je heen en alleen aanwezig te zijn, zonder 
op de vlucht te slaan voor de stilte. Soms zijn wij 
net mieren, de hele dag bedrijvig. Alles wat we 
doen moet nut hebben en ergens toe leiden. Druk, 
druk, druk, tot we er letterlijk of figuurlijk bij neer-
vallen en het allemaal ineens niet meer lukt. Wat 
blijft er van ons over als we onze identiteit niet 
meer kunnen ontlenen aan wat we allemaal doen 
en alleen nog zijn wie we zijn? Hoe zou God ons 
dan zien? Misschien is Hij dan wel blij dat Hij ons 
eindelijk thuis treft met een lege agenda. Eindelijk 
tijd voor wat er binnen in ons gehoord wil worden, 
misschien zelfs de stem van de Eeuwige. Het is een 
waagstuk, zo’n reis naar binnen. Wat kom je tegen? 
Jouw eigen verdrietige Goede Vrijdag ervaring? 
Jouw eigen radeloze stilte van de Stille Zaterdag? 
Ik hoop dat je daarna ook het Licht van Pasen mag 
zien opgaan en je je opnieuw verbonden mag voe-
len met de bron waaruit wij mogen leven, om zo 
als opnieuw geborene thuis te komen, bij onszelf 
en bij God. Ik wil afsluiten men een zegen die ik in 
een gids voor pelgrims1 vond: 

Moge jullie welgemoed verder trekken over de weg. 
Het is de weg van elke dag, 
de weg van het leven. 
Moge de Heer jullie 
op zijn bijzondere manier 
deelgenoot maken van zijn zegen. 
Moge jullie op Hem vertrouwen. 
Moge met zijn hulp 
jullie verlangen en streven vervuld worden. 

Zegen uit de gemeente Sagrade Corazon de Jesús,  
Puente de la Reina 

Louise Pondman 
1 Peter Müller (2011) De weg van mijn verlangen, een spirituele 
pelgrimsgids, Averbode, Forte uitgevers blz. 55 

 

Aan de pelgrim 
 

Ga op weg! 
Je bent voor de weg geboren. 
Ga op weg! 
Je hebt zo dadelijk een afspraak. 
Waar? Met wie? 
Misschien wel met jezelf. 
 

Ga op weg! 
Je stappen zullen je woorden zijn –  
De weg je lied, 
de vermoeidheid je gebeden. 
En aan het eind 
zal je stilte tot je spreken. 
 

Ga op weg! 
Alleen, of met anderen –  
Maar treed buiten jezelf! 
Je hebt rivalen gecreëerd –  
Je zult metgezellen vinden. 
Je zag vijanden voor je –  
Je zult broeders en zusters vinden. 
 

Ga op weg! 
Je hoofd weet niet 
waar je voeten je hart brengen. 
 

Ga op weg! 
Je bent voor de weg geboren –  
De weg van de pelgrim. 
Iemand komt je tegemoet – 
Is naar jou op zoek 
in het schrijn aan het eind van de weg –  
In het schrijn op de bodem van je hart. 
 

Hij is je vrede. 
Hij is je vreugde! 
 

Ga! 
God gaat allang met je mee! 

 
(Anoniem gedicht langs de pelgrimsroute naar Santiago de 

Compostella) 
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Op Weg, naar de toekomst van de Doopsgezinde Gemeente Alkmaar,  in een proces 
van revitaliseren. 
Gemeenteleden, ik groet u allen met de jaartekst die de Evangelische Broedergemeente voor dit 
jaar 2021 als bijbeltekst heeft gekozen:  

“Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is”.  Lucas 6 vers 36 
In onze doopsgezinde traditie hebben wij de woorden van Jezus hoog in ons vaandel staan, zeker 
als deze woorden ook nog eens uit de Bergrede komen. 
 
Dus ik begin met een oproep aan u allen tot barm-
hartigheid, om met mildheid en loyaliteit naar el-
kaar te kijken en aan uw Gemeentewerk vorm te 
geven. Mijn naam is Tom Rijken en ik ben Doops-
gezind predikant in de Doopsgezinde Gemeente 
Breda. Inmiddels ben ik 37 jaar in onze doopsge-
zinde broederschap onderweg en heb in diverse 
gemeenten jarenlang aan het gemeente opbouw-
werk mogen werken. Ik woon met mijn vrouw in 
Oosterhout en wij hebben drie kinderen die vol-
wassen zijn en hun eigen leven hebben met hun 
kinderen. Verder ben ik in mijn vrije tijd bezig met 
beeldhouwen, schaatsen, zwemmen en golfen. Dus 
een heerlijk vol leven. Op de ledenvergadering van 
november heeft uw Gemeente besloten om mij te 
vragen u als Gemeente te helpen een visie voor de 
toekomst te ontwikkelen. U bent een Gemeente die 
nog heel actief is,  u hebt veel werkgroepen en 
commissies. U gemiddelde leeftijd is erg hoog en 
bestuursleden zijn moeilijk te vinden. Wilt u het 
vuur van de Gemeente naar de toekomst toe laten 
branden, dan zal er iets moeten gebeuren. Dus de 
vraag is hoe gaan wij revitaliseren, hoe gaan wij 
naar de komende tien jaar van onze Doopsgezinde 
Gemeente Alkmaar kijken? Wat moet er dan als 
verandering plaats gaan vinden? Houden zoals het 
is, is geen optie. U hebt een prachtige multifunctio-
nele kerk in het midden van de stad, er zijn veel 
mogelijkheden met het gebouw ten dienste van de 
eigen Gemeente en van de samenleving. 
Belangrijker daarbij is nog, hoe is en blijft de Ge-
meente een voedingsplaats voor ons geloofsleven? 
Tevens is het van belang dat wij aan herstel van 
vertrouwen en openheid als gemeenteleden met 
elkaar mogen werken. Zoals ik bij mijn inleiding al 
schreef, dat wij in barmhartigheid met elkaar on-
derweg zijn. Tevens zal er aan de verjonging van 
de kerkenraad gewerkt moeten worden, waarbij er 
in de toekomst minder taken bij de kerkenraad ko-
men te liggen en de verantwoordelijkheid in de Ge-
meente breed gedragen gaat worden. Nu over al 
deze vragen wil ik het komende halfjaar met u in 
gesprek komen. Met de kerkenraad heb ik inmid-
dels in januari kennis gemaakt.  
 

In februari hoop ik de vertegenwoordigers van de 
werkgroepen en commissies en de kerkenraad te 
ontmoeten voor een brainstorm bijeenkomst. 
Zelf heb ik een heldere visie hoe een kleine doops-
gezinde Gemeente naar de toekomst onderweg 
zou mogen zijn, een Gemeente-zijn van onderop, 
waar de ledenvergadering leidend is en de werk-
groepen, commissies en bestuur dienend zich op-
stellen. Waar het inspirerend en geloofsverdie-
pend voor een ieder mag zijn, die in dit proces on-
derweg is. Mocht u vragen op opmerkingen heb-
ben, dan kunt u mij ten allen tijde bereiken op de 
mail via:  tomrijken@gmail.com of per telefoon  
06-22517565 
U in deze moeilijke tijd, vanwege het corona virus 
dat ons bedreigt en wat ons allen in een isolement 
brengt, veel vertrouwen, moed en hoop gewenst. 
In verbondenheid,  

ds. Tom Rijken  
 
 

 
 
 
 

mailto:tomrijken@gmail.com
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We hebben er lang op moeten wachten maar in het 
voorjaar zal dan eindelijk een vlaggenmast worden 
geplaatst in onze tuin aan de Kanaalkade. 
Onze predikant heeft nog nooit zo vaak achter haar 
computer gezeten en hoopt met haar digitale dien-
sten en andere mails ons moed in te spreken en 
het gevoel te geven van verbondenheid. Gelukkig 
zijn onze gastvoorgangers ook bereid hun diensten 
digitaal aan te leveren. Iedere zondag toch een mo-
ment van bezinning, wetend dat we door deze 
diensten met elkaar verbonden zijn. Via de mail 
heeft u bericht gekregen dat we binnenkort willen 
starten met het live-streamen van vieringen via in-
ternet vanuit onze vermaning. Eerst oefenen met 
het uitzenden van alleen geluid. Als dat onder de 
knie is, wordt het uitgebreid met beeld. Hopelijk 
zijn er genoeg aanmeldingen binnengekomen op 
de oproep voor de bediening van de apparatuur! 
Het streven is om in de 40 dagentijd te kunnen 
starten! In deze Op Weg vindt u een artikel van ds. 
Tom Rijken. Op advies van enkele leden is hij door 
de kerkenraad gevraagd ons het komend half jaar 
te begeleiden met de bestuurlijke herstructurering 
van onze gemeente. In de vergadering van 6 janu-
ari hebben we al met ds. Rijken kennisgemaakt. Op 
grond van informatie die ds. Rijken over onze ge-
meente heeft gekregen, concludeert hij dat onze 
gemeente er “gezond” uitziet met veel vrijwilligers. 
Punt is echter dat gezien de leeftijdsopbouw onze 
gemeente binnen 10 jaar is gehalveerd. Zaak is nu 
dat op te vangen: hoe kunnen we onze gemeente-
structuur zodanig een nieuwe impuls geven dat 
het besturen niet een last wordt maar juist inspire-
rend en aantrekkelijk. Het projectteam Alkmaar 
heeft zich georiënteerd op het vernieuwen van het 
interieur van onze kerkzaal. Een presentatie van 
hun bevindingen moet nog plaatsvinden in de ker-
kenraad. (In het kerstnummer van Op Weg heeft u 
een verslag van het afgelopen jaar van het project-
team kunnen lezen.)  Onze gemeente neemt deel 
aan het project kerkenvisie Alkmaar. Kerkenvisie 
wil bijdragen aan het behoud van kerken in de toe-
komst. Om een goed overzicht te krijgen zijn feite-
lijke gegevens, sterkten en zwakten, bedreigingen 
en mogelijke kansen van de deelnemende kerken 
in ka 
 

Berichten uit de kerkenraad 
Ogenschijnlijk lijkt het of ons gemeenteleven “ op slot” zit: geen kerkdiensten, geen koorrepetitie, 
geen gespreksgroepen, geen ontmoetingen, geen gedachtenisdienst, avondmaal, advent, Kerst-
mis. Geen……. Maar achter de schermen gebeurt er veel! Zo is in december de laatste hand gelegd 
aan het groot onderhoud van de tuin door Koet Tuin- en Boomverzorging en heeft onze tuin-
ploeg bloembollen in de grond gestopt. Hopelijk kunnen we in de lente genieten van alles wat 
bloeit. 
 
 en mogelijke kansen van de deelnemende kerken 

in kaart gebracht. Nu is een tussenrapportage 
verschenen. Deze rapportage dient dan weer als 
basis voor vervolgstappen naar een toekomstvi-
sie. Enkele leden is gevraagd dit rapport te be-
studeren. Eind januari heeft een digitale bijeen-
komst plaatsgevonden voor kerkeigenaren. Na-
mens onze gemeente hebben zr. en br. Siebeling, 
br. Jan Bart en br. Kees Knijnenberg deelgeno-
men aan deze bijeenkomst.  (Als u geïnteres-
seerd bent in het tussenrapport kunt dat vinden 
op https://www.erfgoedalkmaar.nl/kerkenvi-
sie/ ) Afgelopen periode heeft u een mail gekre-
gen om mee te doen aan een lezersonderzoek 
over  Op Weg en onze website. 24 reacties zijn 
binnengekomen en inmiddels verwerkt. Meer 
hierover leest u in deze Op Weg. Ons kerkkoor 
beraadt zich hoe nu verder als we weer kunnen 
zingen. Onze dirigent Justina Oosters heeft aan-
gegeven het koor tegen de zomer te verlaten en 
met haar man te gaan verhuizen naar Frankrijk. 
Als koorleden besluiten te willen doorgaan, moet 
er uitgekeken worden naar een nieuwe dirigent. 
Zijn er te weinig koorleden die door willen gaan, 
is het einde verhaal. Heel jammer als dat echt 
gaat gebeuren! We houden u op de hoogte! 
  

Anneke Struijf, notulist kerkenraad. 
 

 

https://www.erfgoedalkmaar.nl/kerkenvisie/
https://www.erfgoedalkmaar.nl/kerkenvisie/
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Ga Op Weg 
In ons laatste overleg van de redactie, kwamen we op het thema Ga Op Weg. Een mooi thema, 
omdat ik me nu pas realiseerde, wat de betekenis is van de titel van ons blad: “Op Weg” is: Op 
Weg gaan, de Weg volgen samen met God, samen met de gemeente.  
Een mooie Bijbeltekst vind ik: De HEER zelf gaat voor je uit, hij zal je bijstaan en geen moment 
van je zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets ontmoedigen. (Deuteronomium 31:8) 
 
Toen ik 16 jaar lang in Amsterdam had gewoond 
en voor de zoveelste keer verhuisd was, keek ik 
van mijn balkon naar de binnentuin en vroeg me af 
wat mij nog in Amsterdam hield. Een angstige ge-
dachte: Amsterdam was al zó lang mijn thuis ge-
weest. Vanaf mijn studie, was ik verliefd geworden 
op Amsterdam; de grachten, de drukte, de direct-
heid van Amsterdamse marktooplui. Toen ik een 
kamer had gevonden vlakbij de Vrije Universiteit, 
was ik zó trots! En vooral als ik helemaal van Am-
sterdam Zuid naar de Singelkerk fietste ónder het 
Rijksmuseum door: Ik woon hier! Ik hoor hierbij! 
Thuiszijn in Amsterdam. Ik was vaak te vinden in 
het Doopsgezinde Zons’hofje aan de Prinsengracht. 
En een vriendin bezat een boekwinkel in de negen 
straatjes. Ik vond het zó gaaf om daar te komen.  
Totdat het niet meer leuk was. Ik had erg slechte 
ervaringen opgedaan in mijn laatste huis in Sloter-
vaart. Slotervaart heeft terecht een erg slechte 
naam. Vanwege overlast en intimidatie ben ik ver-
huisd naar Amsterdam Zuid. En daar begon mijn 
reis: waarom blijf ik in Amsterdam? Wat bindt mij 
aan deze stad? Veel van mijn vriendinnen waren al 
verhuisd, veelal naar Amersfoort, of naar Amstel-
veen, vanwege de ruimte die ze daar hadden voor 
het gezin. Ook had ik op dat moment geen baan.  
Mijn contract bij de Doopsgezinde gemeente Haar-
lem was afgelopen, dus ik had de rust om even stil 
te staan en pas op de plaats te maken. Wat zoek ik 
eigenlijk? Waar heb ik behoefte aan? En het ant-
woord kwam al vrij snel: ik wandelde erg graag in 
het Amstelpark, het enige park in Amsterdam waar 
geen fietsers zijn toegestaan. Een oase van rust in 
de drukte, met heel veel vogels, heel veel bloemen 
en wonderbaarlijk genoeg: Stilte. Daar vond ik wat 
ik zocht: rust en natuur. Alleen was deze rust en 
natuur van korte duur: als ik naar huis wilde, 
moest ik langs Amstelstation, met de drukte, de 
driebaansweg met de auto’s en natuurlijk de ka-
kafonie van fietsers en brommers. Ik realiseerde 
me; ik heb meer rust en natuur nodig! Waar vind 
ik dat? Hoe kom ik daarachter? Wat is mijn Weg? 
Ik ging die zomer vanuit Amsterdam een weekje 
op vakantie naar Dopersduin. Ik zat in het zonnetje 
op het terras te genieten van de vogeltjes, 
 

de zon en de gezelligheid. Ik koesterde mij in de 
zon en zei tegen mijn vrienden: “Hier wil ik wo-
nen”. Mijn vrienden reageerden geschokt: “Dat 
mag niet! Als je in Schoorl gaat wonen, kom je niet 
meer op vakantie in Dopersduin!” “Dan zien we je 
nooit meer!” Ik vond dat een grappige reactie; dat 
kun je toch helemaal niet weten! En tegelijkertijd 
was ik geroerd: mijn aanwezigheid deed ertoe.  
Een zaadje was geplant: ik wilde bij de duinen wo-
nen! Vanaf dat moment ging ik Op Weg. Ik ging Op 
Weg met een nieuw doel: rust en natuur. En ik had 
veel steun aan mijn geloof. Ik bid regelmatig en nu 
bad ik ook vaak het Onze Vader. (zie kader) Vooral 
de zin: Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo 
ook op aarde. Niet mijn wil, maar die van God ge-
schiede. Ik kan mijn wensen en verlangens ken-
baar maken aan God, maar ik geloof oprecht dat 
als dat niet het juiste pad is, God dit aan mij ken-
baar zal maken.  En behalve dat ik heb gebeden, 
heb ik ook actie ondernomen. En dat werd heel 
praktisch! Ik heb uitgezocht hoe ik in Schoorl zou 
kunnen wonen. De wachtlijst van de woningbouw 
was veel te lang, dus kwam ik uit op woningruil. Ik 
heb de stoute schoenen aangetrokken en heb bij 
diverse mensen in Schoorl een brief in de bus ge-
daan met de vraag of ze interesse hadden in wo-
ningruil naar Amsterdam. Die interesse was er ze-
ker! Ik ben twee keer wezen kijken bij een woning, 
vlakbij Dopersduin; een appartementencomplex 
aan de voet van de duin. Echter, doordat het daar 
onder aan de duin lag, was het heel donker! De wo-
ningen waren vochtig en de tuinen hadden amper 
zon. Op mijn wensenlijstje had ik geschreven; een 
woning met een tuin en met veel licht. Licht is voor 
mij heel erg belangrijk. Deze woningen vielen he-
laas af. Ook viel Schoorl van mijn lijstje omdat ik er 
erg lang over deed met het openbaar vervoer er te 
komen. En toen ik van Schoorl naar mijn ouders 
wilde gaan in Daalmeer, in Alkmaar-Noord, was ik 
zó lang onderweg. Ik realiseerde me dat wonen in 
Schoorl zou betekenen dat een auto noodzakelijk 
zou worden en daar wilde ik niet Via de website 
van woningruil ben ik verder gaan kijken naar wo-
ningen bij de duinen. Ook wilde ik graag een goede 
verbinding met Daalmeer zodat ik regelmatig bij 
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mijn ouders langs zou kunnen gaan. Het duurde 
niet lang tot mijn oog viel op Castricum: goed be-
reikbaar vanuit Amsterdam en een goede verbin-
ding naar Alkmaar. Ik ben een aantal keer naar 
Castricum gegaan om de sfeer te proven. Het is een 
erg rustig dorp, maar niet zo klein. Wat ik leuk 
vond, is dat iedereen elkaar hier groet op straat. 
Toen ik net uit Amsterdam kwam, keek ik de men-
sen verbaasd aan; zegt u mij gedag? En was ik te 
laat met mijn groet terug. Het gezien worden sprak 
mij erg aan. Via de website van woningruil kwam 
ik in contact met een mevrouw die al lange tijd 
graag naar Amsterdam wilde verhuizen. Het was 
haar nog niet gelukt een geschikte woning te vin-
den. Ik ben een paar keer naar haar toe gegaan en 
zij naar mijn woning in Amsterdam. Voor haar was 
het gelijk duidelijk; met jou wil ik van huis ruilen! 
Ik vond het nog erg lastig. Kan ik Amsterdam ach-
terlaten? Alles wat mij vertrouwd is? Kan ik op-
nieuw beginnen in een dorp waar ik nog niemand 
ken?  Ik heb in de tijd veel gebeden, veel gepraat 
en veel geschreven over waar ik naartoe wil. En 
het antwoord dat ik eigenlijk steeds kreeg was. Ga 
maar. Ga maar, ik ga met je mee. De HEER zelf gaat 
voor je uit, hij zal je bijstaan en geen moment van je 
zijde wijken. Wees niet bang en laat je door niets 
ontmoedigen. Wat mij ontmoedigde was angst: wat 
als ik het niet leuk ga vinden, wat als ik geen 
nieuwe vrienden maak, wat als het tegenvalt? Alle-
maal vragen waar geen antwoorden op te vinden 
zijn, totdat je de stap zet! Want je weet niet hoe 
leuk je het vindt, totdat je er woont. Je weet niet of 
je nieuwe vrienden gaat vinden, tot dat je er bent. 
Je weet niet of het tegenvalt, tot dat je er verblijft.  
Dus ik heb de stap gezet! Op 1 juni 2019 ben ik 
verhuisd naar Castricum. Ik ben Op Weg gegaan.  
Het gekke is dat de Coronacrisis mij heeft gehol-
pen contacten te leggen. Tijdens mijn buurtwande-
lingen in de eerste Lock down had ik een paar 
zwaai-buurvrouwen; buurvrouwen waarmee ik nu 
regelmatig wandel, of een kopje koffie mee drink. 
Omdat zij noodgedwongen thuis zaten, konden zij 
naar mij zwaaien: ik werd gezien. En dat brengt 
mij weer terug bij het Onze Vader, maar nu bij een 
andere zin: Geef ons heden ons dagelijks brood. En 
voor mij betekent dat onze basisbehoeften; een 
veilig huis, een dak boven je hoofd. Maar ook ge-
zien worden. Dagelijks brood. Vanuit de basis van 
een veilig huis, de buitenwereld in kunnen treden 
en Op Weg gaan.  

Andrea Wieffering 
 

 

 

Onze Vader 
 
Onze Vader die in de hemel zijt  
Uw naam worde geheiligd  
Uw koninkrijk kome   
Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo 
ook op aarde.  
Geef ons heden ons dagelijks brood en ver-
geef ons onze schulden  
Gelijk ook wij vergeven onze schuldena-
ren. 
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos 
ons van de boze. 
Want van u is het koninkrijk, en de kracht  
en de heerlijkheid tot in eeuwigheid 
Amen 
.  

 
 
 Goed om te weten! 

Erfgoed Alkmaar, de organisator van de Open Mo-
numenten Dag, heeft voor alle Alkmaarse monu-
menten een individuele QR Code aangemaakt 
(Quick Response). Deze code kan worden gelezen 
door mobiele telefoons en tablets en geeft toegang 
tot een aantal standaard gegevens van het kerkge-
bouw plus een link naar onze website. Zo is er voor 
bezoekers van de stad het gehele jaar door informa-
tie beschikbaar. Wij hebben de code opgehangen op 
nr 10, bij Dick van der Veen. Erfgoed Alkmaar biedt 
de gelegenheid om de getoonde informatie uit te 
breiden met foto’s of eventueel met een video. En er 
is ongetwijfeld meer mogelijk. Erfgoed Alkmaar 
houdt ons op de hoogte, maar dit is een goed begin. 
Suggesties ook altijd welkom. 

Antoinette Hazevoet    
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...EN  NA  DE  DOOD  HET  LEVEN... 
  

‘  Omi overleden..’het bericht overviel ons. De jongste grootouder van Cato en Rifka mocht dan al 
een paar jaar in een verpleeghuis wonen,  corona overleefde ze toch maar. Er bleek helaas meer 
aan de hand, ze bleek ongeneeslijk ziek. Op een grijze dag in januari waren wij stille getuigen 
van weer een afscheid; alleen naaste familie. De kleindochters helpen de kist dragen, dat voelt 
vertrouwd.  
 
Hoe goed kenden wij Maartje Oostervink? Voor de 
pandemie zagen we haar bij verjaardagen: een op-
gewekte, tengere vrouw met wie je gezellig kon 
praten, over de kleinkinderen voornamelijk. Nooit 
over haar Indische verleden dat begon in Band-
oeng, of over haar glorietijd met de band waarin ze 
Javaanse liederen zong en de bas bespeelde. Om 
haar Nederlandse bloed had Indonesie haar ver-
stoten: wilde ze dat land uit haar denken bannen ? 
Ze vertrouwde me eens toe dat ze toen ze op haar 
24ste emigreerde alleen Javaans sprak; bij onze 
eerste ontmoeting in 2002 hanteerde ze een vlek-
keloos ABN. Na een huwelijk van 10 jaar ging ze al-
leen verder: een  werkende vrouw met dochter. 
Tevreden keek ze terug op haar leven; de geboorte 
van de kleinkinderen omschreef ze als mooi sluit-
stuk:  wat een rijkdom!’ Het inspireerde dochter 
Janneke tot het ontwerpen van de mooiste rouw-
kaart die ik ooit heb gezien. Een drieluik met foto’s  
uit heden en verleden  en een speel gedicht waar-
aan ook de meisjes hadden meegedaan. Wat een 
bijzondere herinnering! De foto’s en filmpjes met 
omi’s stralende stem, vertoond tijdens de uitvaart-
plechtigheid in het steenkoude zaaltje op Zorgvlied 
stemden weemoedig maar werkten helend. Het is 
15 januari maar ik moet denken aan de belofte die 
ons nog maar een paar weken geleden gedaan is: 
’de dood is niet het einde. Er is altijd licht en dat 
laat zich niet verjagen’. Dat licht wil een baken zijn; 
het is alleen de vraag of we het willen zien. Op een 
dag als deze kijk ik ver. sta ik positief geladen aan 
de kribbe. Beetje laat - maar speelt tijd een rol? 
Het leven is een expresse – trein en we moeten 
mee. Er overkomt ons van alles waarvan we nooit 
hadden kunnen dromen en waar we toch door-
heen moeten. Dat geeft soms een gevoel van mach-
teloosheid; goed te beseffen, dat we er niet alleen 
voor staan. Wat ons bezorgd maakt kunnen we im-
mers delen? Het Paasverhaal toont  dat lijden 
hoort bij het menselijk bestaan , Quarantaine, iso-
lement en eenzaamheid, het zijn moderne varianten 
van de woestijn. Zoek de oase en ja, het wordt altijd 
weer Pasen. Pasen, het moment van de waarheid; de 
hoop die gestalte krijgt.  

De route erheen viel soms tegen, je kreeg blaren 
op je ziel; de dood  komt meer dan eens voorbij en 
het valt niet mee te aanvaarden dat je alleen op die 
manier het echte leven bereikt, dat met de 
naaste,  kun je zonder hem? Waarom dan toch al-
tijd weer dat ieder voor –zich. Eigen belang, je 
merkt het in corona-tijd verdeelt de wereld en we 
wilden toch samen bouwen aan harmonie en 
vrede? Op de begraafplaats laat ik de onrust van de 
dag achter mij, ik denk aan de vrouw waarvan we 
nu afscheid nemen. ‘Als het mijn meisjes maar 
goed gaat’,  was de wens van omi  Maartje. En ...sta 
niet stil bij wat voorbij moest gaan ‘. Zoek de an-
der. De Joodse theoloog Martin Buber wijst in zijn 
boek ‘Ich und Du’ niet slechts op de noodzaak van 
dat contact maar vooral om hem of haar als jouw 
spiegelbeeld te zien. Samen leven blijft een moei-
lijke kunst. Tijdens het afscheid kwam ook de ex 
aan het woord, zijn toespraak raakte mij. Eens za-
ten wij samen aan de Bretonse kust, we waren 
jong en verliefd met de branding aan onze voe-
ten...het lijkt lang geleden en toch vandaag zo na-
bij...’ Goede momenten, ze mochten je overkomen 
en je koestert ze. Zoals straks weer het Paasfeest 
als de Eeuwige Zijn hand naar ons uitsteekt; ‘Bij 
Mij kan iedereen altijd terecht.’ 
  

Jeanne Kleijn-Seijffer 
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Kerkenvisie Alkmaar  
In de eerste week van januari kwam er verslag bin-
nen van de Gemeente Alkmaar: Kerkenvisie Alk-
maar Tussenrapportage. Dit geeft de stand van za-
ken weer over de hoeveelheid kerken binnen de 
Gemeente grenzen : de  Binnenstad, wijken en om-
liggende dorpen. Duurzaamheid, heden en toe-
komst zijn speerpunten in dit verhaal. Onze 
Doopsgezinde Kerk neemt hier een prominente 
plaats in, mede door ligging aan de Kanaalzone. 
Wij willen u allen graag bijpraten over dit verslag.  
Wij zoeken naar een manier van hoe en vooral 
naar een goed tijdstip, als alles weer kan en mag. U 
hoort van ons! Misschien alvast als voorbereiding 
hierop : In het Noord-Hollands Dagblad van 19 ja-
nuari stond een artikel: Wat moet er met al die 
kerkgebouwen gebeuren. De Gemeente Alkmaar 
nodigt zijn burgers uit om mee te praten d.m.v. het 
invullen van een korte vragenlijst. Onder meer de 
vraag: In hoeverre vindt u het belangrijk dat dit 
kerkgebouw blijft bestaan en als de kerk een 
nieuwe functie moet krijgen, wat zou uw voorkeur 
krijgen: een dorpshuis? kantoren? gezondheids-
centrum, kinderspeelparadijs? U vindt de vragen-
lijst op: www.erfgoedalkmaar.nl/kerkenvisie. Op 
28 januari j.l. hebben Jopie en Bert Siebeling, Kees 
Knijnenberg en Jan Bart deelgenomen aan een 
door de gemeente Alkmaar georganiseerde online 
vergadering. In deze bijeenkomst zijn ervaringen 
uitgewisseld tussen de diverse Kerkgenootschap-
pen binnen de gemeente Alkmaar.   

Werkgroep “Doperskerkje” en  
Commissie Onderhoud Gebouwen. 

 

Werkgroep “Doperskerkje-Alkmaar” 
Na de najaarsledenvergadering van 2019 is een 
aantal leden in samenwerking met Esme de Goede 
in een projectgroep aan de slag gegaan met het 
ontwikkelen van plannen om te komen tot een si-
tuatie waarin er naast activiteiten vanuit onze ei-
gen Doopsgezinde Gemeente onze gebouwen ook 
geschikt zijn voor gebruik door andere maatschap-
pelijke groeperingen. De werkzaamheden hebben 
als gevolg van de Coronaperiode enige tijd op een 
iets lager pitje gestaan. Onlangs heeft de project-
groep zijn werkzaamheden hervat. Om verwarring 
met andere projecten te voorkomen, heeft de pro-
jectgroep besloten  verder te gaan onder de naam 
Werkgroep “Doperskerkje-Alkmaar”. In de kerken-
raadsvergadering van maart 2021 zal de werk-
groep haar bevindingen tot nog toe presenteren 
aan de kerkenraad. 

Jan Bart 

Dank voor de ‘kanselbloemen’. 
Wat een verrassing dat Hilda zomaar voor de deur 
stond met een bos bloemen. Ditmaal door de lock-
down niet echt ‘van de kansel’, maar ze kwam op 
het juiste moment. Helaas is m’n veerkracht een 
beetje opgeslokt door de zorg voor Anne en voor 
Eliza mijn oudste dochter. Beiden in novem-
ber/december gevloerd door het Covid-19 virus. 
Anne was er heel slecht aan toe maar is gelukkig 
goed hersteld. Het herstel bij Eliza daarentegen, 
verloopt uiterst traag en zij is er nog niet klaar 
mee. En ik moet weer wat bijkomen. Hoe dan ook 
dit wens je niemand toe. Dus heel veel dank. 
Een hartelijke groet,  

Antoinette Hazevoet 
 

Dank voor meedenken over website. 
Heel blij ben ik dat er uit de enquête zoveel nuttige 
suggesties zijn gekomen voor het verbeteren van 
de  website. Met sommige ervan ben ik direct aan 
de slag gegaan. Voor andere suggesties is wat extra 
werk of overleg nodig. En helaas kan niet alles ge-
honoreerd worden. Maar voor een van de sugges-
ties vraag ik nu direct om jullie hulp. De foto op de 
HOME-page is dringend aan vervanging toe. We 
zouden hiervoor al eerder een nieuwe opname 
maken, maar daar kwam de COVID tussen. Daarom 
hier mijn oproep: 
WIE DENKT EEN ‘GESCHIKTE’ FOTO voor de 
HOME-page te hebben?  
Stuur ‘m op (hazevoet@gmail.com), dan kijken we 
of we er wat mee kunnen. Alvast veel dank,  
 

Antoinette Hazevoet 

  
  

 

http://www.erfgoedalkmaar.nl/kerkenvisie
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Gedenkteken 
 
5 maart ‘42  
Er is een Alkmaarder heengegaan die nog 
heeft geroepen 
er is een Alkmaarder op weg gegaan, we ver-
gaten hem te groeten 
 
Pasen is in aantocht! Een kerkelijk feest dat sa-
menvalt met het prille voorjaar. Een nieuw begin 
voor de natuur. Een tijd waar mensen naar verlan-
gen. Naar het licht van de zon, naar de schoonheid 
van de omgeving en naar elkaar! In de Paastijd 
staat voor gelovigen het lijden en de kruisgang van 
Christus centraal tot aan de kruisiging zelf op de 
berg Golgotha in Israël. Met Pasen vieren we de 
opstanding van Christus uit de dood. Er zal dit jaar 
weinig te vieren zijn in alle opzichten omwille van 
een besmettelijke ziekte die overal aanwezig is en 
zich verspreidt via menselijk contact. Om die re-
den zijn de levensomstandigheden al ruim een jaar 
veranderd. We lijken versneld in een nieuwe le-
venstoestand geplaatst te zijn en het ziet ernaar uit 
dat er op korte termijn weinig tot geen verande-
ring komt in ons normale bewegingspatroon. Er 
sterven nog steeds veel mensen aan het Corona 
ziekte virus via longontsteking en er zijn landelijk 
scherpe maatregelen getroffen om de omgang met 
elkaar zoveel mogelijk te beperken. En dat valt te-
gen: het niet samen kunnen zijn. We functioneren 
toch het beste in onderlinge verbanden. Daarnaast 
speelt mee dat velen financieel aan de grond drei-
gen te raken vanwege de verplichte “lockdown” en 
een verplichte “avondklok”. Je kan gerust stellen 
dat we versneld wereldwijd in een overgangstijd 
zijn beland. Een tijd waarin techniek de scepter 
zwaait met steeds nieuwe uitvindingen en toepas-
singen en waar we noodgedwongen gebruik van 
moeten maken om te kunnen werken en te kunnen 
samenwerken , o.a. via beeldschermen van compu-
ters. Zo kun je elkaar in een ommezien zien en 
spreken over grote afstanden. Computers gaan al 
meer een rol spelen  in de relaties tussen mensen 
en als “derde arm”.  In ieder mens zit een dualiteit. 
In ieder van ons zit goed en kwaad. Ingrijpende 
veranderingen in de bekende leefomgeving en de 
vertrouwde levensomstandigheden kunnen van 
invloed zijn op menselijk handelen en functione-
ren. De één past zich gemakkelijker aan dan een 
ander. Het gaat nog goed hier in Nederland. We 
hebben nog vertrouwen in de regering en  
 

in de politie. Er is maatschappelijke controle en er 
wordt opgetreden en gecorrigeerd bij grensover-
schrijdend gedrag. Maar de sociale onrust is voel-
baar en kan een probleem vormen naarmate de ge-
dwongen isolatie voortduurt.  Rellen en opstanden 
van groepen ontevreden burgers zijn het gevolg, 
om de raddraaiers niet vergeten te noemen die er 
genoegen in scheppen om anderen pijn te doen en 
om dingen stuk te maken en mensen op te hitsen 
om mee te doen. De geschiedenis spreekt hier 
boekdelen. Een sfeer kan zo omslaan. Vreedzaam-
heid kan veranderen in strijd. Het volmaakte leven 
in harmonie met de Schepping bestaat op aarde 
nog niet. Het paradijs op aarde in vrede met de na-
tuur en met elkaar blijft een verlangen. Alhoewel 
er zijn er die geloven in een eindtijd. Er zal dan een 
duizendjarig vredesrijk op aarde komen, waar we 
naar uit kunnen zien. De vraag is alleen wanneer? 
In profetische Bijbelteksten ligt de oplossing ver-
borgen van het Rijk dat eens komen zal. Het lijkt 
me wel een troostrijke en hoopgevende gedachte, 
maar moeilijk in te beelden en te geloven, gezien 
onze menselijke houding en aard en alle wereld-
lijke strijdmachten die er bestaan. Wat dat betreft 
is er nog niets veranderd en meldt de Bijbel strijd, 
haat en onrecht onder volkeren en tussen mensen 
onderling. En nu dan de rol van God en Jezus Chris-
tus. Is er verandering gekomen in het weten en ge-
weten van mensen die de Boodschap en het Woord 
hebben verstaan? En worden de verhalen nog 
doorgegeven en verteld? God als onzichtbare heer-
sende macht over de wereld en de hemelen. Jezus 
Christus, de zoon, die kortstondig in Israël en om-
geving mensen onderrichtte en bewustzijn aan-
boorde. Een pure liefdeskracht in de vorm van een 
menselijke verschijning die als leraar de mensen 
inzichten gaf hoe het beste te leven. Die hen onder-
richtte, volgens overlevering. En waar je nu en al-
tijd in contact mee kunt komen door middel van 
het gebed. Waar je altijd op kunt terugvallen en die 
vergeeft! Zijn kruisiging tweeduizend jaar geleden 
ging met een golf van emotie gepaard en heeft 
niets aan geloofwaardigheid ingeboet. 
 
 

 
er is een Alkmaarder doodgedaan 
die ze anoniem begroeven 
we hebben enkel voor het raam gestaan 
en zijn weer aan het werk gegaan 

Gedichten 2001-2020 Peter Koning: 
 ‘Onderhoud van het verval ‘. 
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De kruisleer wordt het geloof in Jezus genoemd. En 
ieder huisje heeft zijn kruisje, met of zonder Jezus 
als beeldend en lijdende figuur, die de mens voor-
stelt in al zijn kwetsbaarheid. 
Amen. 
Allen vanaf de computer een prettige en blije paas-
tijd gewenst en ga lekker naar buiten als het weer 
het toelaat. Daar knap je van op! 
Tot ziens,  
 

God heeft ons Zijn woord gegeven.  
Het woord van God blijft eeuwig waar.  
Wat zou ons dan ooit doen beven,  
zelfs in het allergrootst gevaar?(Gez. 185)    
 
 

 
 
 

 
 

Agnes van Menen 
 

EN TOCH........ 
“Ik kan alleen woorden ontmoeten,  
U niet meer. 
Maar hiermee houdt het groeten aan zozeer, 
dat ik wel moet geloven dat gij luistert, 
zoals ik omgekeerd Uw stilte in mij hoor.” 
 

Ik ga even terug in de tijd, want toen ik dit gedicht 
van Achterberg onder ogen kreeg, was ik behoor-
lijk aangeslagen over de gruwelijke moord op vier 
Nederlandse journalisten die voor hun werk in El 
Salvador verbleven. Ineens was El Salvador veel 
dichterbij gekomen. Zij wilden ons de waarheid la-
ten zien. Echter, de waarheid mocht niet gezegd 
worden. De hele wereld reageerde met afschuw op 
die vreselijke gebeurtenis. De wereld draait door, 
alsof er niets gebeurd was. De schok maakt plaats 
voor een gevoel van machteloosheid. “Ik kan alleen 
woorden ontmoeten, U niet meer. Maar hiermee 
houdt het groeten aan”. Over enkele weken is het 
Pasen. Het lijkt een heel ander verhaal, maar toch 
zie ik verband. Een veelbelovend mens wordt door 
de overheid met geweld uit de weggeruimd en 
daarna gaat alles gewoon door. Ik beluister in de 
Paasverhalen een grondtoon die nog steeds door-
klinkt. Pasen is het verhaal van het “en toch”. Het 
lijkt afgelopen, maar vergis je niet, het gaat verder 
voorbij de dood. “Dat ik wel moet geloven dat gij 
luistert, zoals ik omgekeerd uw stilte in mij hoor”.  
Stille donderdag, goede vrijdag, Pasen. Jezus is als 
het ware aanwezig op de wijze van afwezigheid. 
Galilea speelt een grote rol in zijn leven. Galilea is 
het land van de eenvoudige mensen die zich niets 
verbeelden. Hij kiest er zijn vrienden en medewer-
kers. Galilea zijn degenen die opkomen voor ge-
rechtigheid en protesteren tegen het wanbeleid 
van de overheid. Galilea? El Salvador? Betekenen 
niet je neerleggen bij de feiten en denken dat het 
toch allemaal niets zal uithalen. Galilea en El Salva-
dor : vasthouden aan je droom, geloven in het “en 
toch “. Hopelijk dat deze offers voor de waarheid 
gebracht ooit vruchten mogen dragen. Geconfron-
teerd worden met lijden en dood en toch blijven 
geloven dat er een nieuw begin van leven is. 
“Ik kan alleen woorden ontmoeten, U niet meer. 
 Maar hiermee houdt het groeten aan, zozeer, 
 dat ik wel moet geloven dat gij luistert, zoals ik 
omgekeerd uw stilte in mij hoor”. 

 
Tini Visser. 
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Ga op weg 
Kunnen we nog wel “op weg” gaan? 
Deze vraag stellen we elkaar in de corona tijd, die nu al bijna een jaar duurt. 
Het virus is ons nog steeds de baas, en zorgt ervoor dat wij beperkt zijn in onze bewegingsvrij-
heid. 
 
Bij schoolkinderen zien we dat zij moeite hebben 
om zich te motiveren voor het volgen van de digi-
tale lessen. Zij missen hun vriendjes van school. 
Jonge mannen beginnen te rellen omdat zij door 
het instellen van een avondklok voor 21.00 uur in 
huis moeten zijn. Dus, hoezo “Ga op weg”.  Ons in-
cassering vermogen wordt tot het uiterste op de 
proef gesteld. Dankzij de moderne communicatie-
middelen kunnen we beeldbellen, diensten strea-
men, zoom vergaderingen houden. Zo kunnen wij 
toch met elkaar in verbinding blijven. Ook de in-
middels beschikbare vaccins moeten het ons weer 
mogelijk maken om weer bij elkaar te komen. 
Laten we erop vertrouwen dat we in elk geval met 
Pasen, en hopelijk eerder, weer een Dienst in onze 
vertrouwde Vermaning aan de Koningsweg kun-
nen houden.  “Hou vol”, is voor de komende tijd 
het motto. 

Hans de Jonge. 
Toelichting bij de foto. 
Twee mensen voor een ruit. De één probeert er 
door heen te springen. De ander houdt hem vast 
als ondersteuning. Want we willen o zo graag naar 
de wereld achter het ruit, waar het covid-19 virus 
is bedongen.  En waar wij ons gebruikelijke leven 
weer kunnen herpakken.     
   

 
 
 
levenskunst 

 
  
 het navelstaren voorbij 
 je voelsprieten op scherp 
 gelijk de denker, in diepe  
 overpeinzing verzonken 
 loskomen van het loze 
  
 worstelen zonder woorden 
 luisteren naar je hart 
 eenheid vinden in de 
 veelheid van aspecten 
 levenservaring uitbuiten 

 
 
 
 

  
 
 het leven zien als  

 een weg om te gaan 
 schrander, doortastend 
 de paden van het recht 
 toegewijd aan mensen 
  
 levenskunst 
 in het goede geworteld 
   
 

 Michiel de Jong 
 5 januari 2016 
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De paaspakkettenactie wordt paasactie 
Ook dit jaar vragen wij  uw aandacht voor de paas-
actie van de Alkmaarse Raad van Kerken. Wij orga-
niseren deze actie om mensen die financieel en 
vaak ook sociaal in een moeilijke positie verkeren 
een extraatje te kunnen bezorgen.  Het  blijkt tel-
kens weer dat er in onze omgeving mensen zijn die 
steun goed kunnen gebruiken. Het feest van Pasen 
nodigt ook uit om solidair te zijn met onze naasten, 
veraf maar ook dichtbij. Paasactie, niet langer 
paaspakkettenactie. Tot vorig jaar werden in de 
kerken levensmiddelen ingezameld waarmee pak-
ketten werden samengesteld.  Financiële bijdragen 
die voor dit doel werden overgemaakt, maakten 
het mogelijk zaken aan te schaffen om de pakket-
ten aan te vullen. Op die manier werden in  2019 
ruim 250 pakketten bezorgd. Terwijl de actie in 
2020 in volle gang was brak de coronapandemie 
uit en stond alles op zijn kop. Wij zijn toen snel 
overgeschakeld van het samenstellen van pakket-
ten naar het aanschaffen van supermarktbonnen. 
Wij vroegen toen ook om extra financiële steun om 
deze duurdere vorm van de actie mogelijk te ma-
ken. Daarop is hartverwarmend gereageerd: het 
maakte het ons mogelijk om op ongeveer 275 
adressen bonnen te brengen! Na Pasen hebben wij 
aan de organisaties die adressen aanleveren van 
mensen die in aanmerking komen voor deze actie, 
gevraagd om reacties van de ontvangers op deze 
omschakeling. Deze reacties waren verrassend: 
men ontvangt veel liever supermarktbonnen dan 
pakketten met levensmiddelen. Met de bonnen 
kon men eigen keuzes maken en dat werd zeer ge-
waardeerd. Op basis van deze reacties en het feit 
dat een actie met bonnen gemakkelijker te realise-
ren is dan het verzamelen van goederen en het ma-
ken en bezorgen van pakketten, hebben wij beslo-
ten de paaspakkettenactie om te zetten in de paas-
actie. Dat geldt niet alleen voor 2021 (opnieuw een 
“coronajaar”) maar ook voor de jaren hierna.  
Wilt u helpen de paasactie mogelijk te maken? Dat 
kan door gift overmaken voor de kosten die hier-
mee gemoeid zijn. Dat kan via het rekeningnum-
mer NL77INGB0002685243 van de Alkmaarse 
Raad van Kerken o.v.v. 'Paasactie 2021'  
Wij hopen ook dit jaar weer op een succesvolle ac-
tie! 
Namens de ARK, 

Wim van Houten (06-18261595) en  
Ria de Rijke (06-49896107) 

e-mail: info@alkmaarseraadvankerken.nl 
 

Wat betekent de  EECD in Alkmaar. 

Wij zijn pinkstergemeente EECD; “El Encuentro 
Con Dios” de ontmoeting met God en hebben een 
hoofdvestiging in Amsterdam. Wij geloven in de 
heilige drie-eenheid van God: de Vader, de Zoon en 
de Heilige geest. Het belangrijkste voor ons is 
liefde tonen en hulp geven aan onze naasten. Het 
steunen en creëren van nieuwe kansen in de sa-
menleving voor kwetsbare families, alleenstaande 
ouders, mensen in nood, en dit zonder onder-
scheid te maken. We geloven in Liefde en Hoop! 
Er is veel aandacht voor kinderen, want jongeren 
die we vandaag trainen zullen de leiders van inte-
griteit en visie zijn van morgen. Iedereen is wel-
kom en zal liefdevol ontvangen worden. Met de 
stichting onder de naam EBS “El Buen Samaritano” 
(de Barmhartige Samaritaan) helpen wij het hele 
jaar door mensen die onzichtbaar zijn voor instan-
ties met voedselpakketten, speelgoed voor kin-
deren en natuurlijk onze kerstpakketten. Daar-
naast delen we vaak gratis brood uit voor de mi-
nima van Alkmaar en Heerhugowaard. Evangelisa-
tie – betrokkenheid en getuigenis -  moet een zaak 
van het hart zijn en geen zaak van een programma. 
Wij houden onze diensten al 6 jaar in de Menno-
zaal  van de Doopsgezinde Gemeente Alkmaar. Op 
11 maart zullen wij een lezing over ons werk ver-
zorgen, in de vergadering van de Wijk Contact Per-
sonen. 

Ruth en Ronald Bakker 

De weg 
Wat is de slechte 
wat de goede weg? 
Waar ligt mijn verschiet 
waar mijn toekomst? 
 
Onverschilligheid 
brengt mij nergens. 
 
Laat mijn geweten 
het kompas zijn: 
De weg om te gaan. 
Ofschoon de naald  
zijn afwijkingen kent, 
blijft het mijn ijver 
koers te houden. 

 
Michiel de Jong 

14 oktober 2013 
 
 

mailto:info@alkmaarseraadvankerken.nl
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We gaan iets nieuws beginnen! 
Op 20 januari hebben we onder deze titel de vol-
gende oproep aan onze leden en vrienden ge-
stuurd: 
‘We zijn beslist niet de eersten, maar binnenkort 
zullen ook wij starten met het live-streamen van 
vieringen via internet vanuit onze Vermaning aan 
de Koningsweg te Alkmaar. In de afgelopen twee 
maanden hebben Antoinette Hazevoet, Bert Siebe-
ling en Jan Bart zich bezig gehouden met de keuze 
voor een geschikte provider en de bijbehorende 
techniek. Binnenkort zal de benodigde apparatuur 
aangeschaft en volledig geïnstalleerd worden in 
onze Vermaning. We denken te starten met het uit-
zenden van alleen audio. Als we dit goed onder de 
knie hebben, zullen we dit uitbreiden met beeld. 
Voor de gebruikers thuis zal er op onze eigen web-
site https://www.doopsgezind-alkmaar.nl/ een 
link worden geplaatst, waarmee direct ingelogd 
kan worden op de uitzending. Voor het maken van 
de opnamen zijn we op zoek naar enthousiaste 
medewerkers voor de bediening van de appara-
tuur. We denken hierbij niet alleen aan onze leden 
en vrienden, maar ook aan bijvoorbeeld uw kin-
deren, kleinkinderen, vrienden of kennissen. 
Inlichtingen en / of aanmeldingen graag bij Bert 
Siebeling: bejo.sieb@gmail.com. 
We hopen voor 31 januari 2021 op vele enthousi-
aste reacties. 

Antoinette, Bert en Jan’ 
 
Naast één zeer positieve reactie op de mogelijkhe-
den die met deze actie gecreëerd worden, heeft 
onze oproep helaas tot op heden nog geen mede-
werkers opgeleverd. We zijn wel doorgegaan en 
binnenkort zal de benodigde apparatuur dan ook 
worden geleverd en geïnstalleerd. We hopen dat 
we in de Lijdenstijd kunnen starten met de uitzen-
dingen. Maar hulp bij de simpele bediening van het 
geheel blijft altijd nog dringend gewenst! 
 

 
 

Jan Bart 

 

Doopsgezind Zangkoor 
Na ons succesvolle jubileumjaar heeft 2020 ons 
iets heel anders gebracht dan we ons hadden voor-
genomen. Helaas moesten we al in maart besluiten 
om onze wekelijkse repetitiemiddagen geen door-
gang meer te laten vinden. Direct na de zomerva-
kantie hebben we gelukkig nog wel onze jaarlijkse 
ledenvergadering kunnen houden. In deze verga-
dering deelde onze dirigente Justina Oosters ons 
mee dat zij en haar man in juni van 2021 gaan ver-
huizen naar hun huis in Frankrijk, waarmee er een 
eind komt aan haar werkzaamheden voor ons 
koor. In de hoop dat we in het vierde kwartaal 
weer op beperkte schaal met onze repetities aan 
de gang zouden kunnen gaan, zijn we weer uit el-
kaar gegaan. Nu we ook in het eerste kwartaal van 
2021 niet weer met de repetities aan de gang kun-
nen, heeft het bestuur bij de leden de interesse 
over het voortzetten van het koor geïnventari-
seerd. Gelukkig blijkt dat de meeste leden graag 
weer, ondanks de magere bezetting van de man-
nenpartijen, met het koor bezig willen zijn. Op dit 
moment loopt er nog een inventarisatie voor het 
verplaatsen van de wekelijkse repetities naar een 
ochtend. Op het moment dat de uitslag hiervan be-
kend is, zal er contact gezocht worden met moge-
lijke dirigenten. We hopen echter wel dat we, voor-
dat Justina vertrekt, nog een keer een optreden on-
der haar leiding kunnen verzorgen. 

Jan Bart 
 
 

Tegen de chaos 
 
 

terwijl chaos gestaag de orde besluipt 
- de lontjes jonger en korter dan kort - 

blikken angst bloot over straat gaan 
onmacht en radeloosheid mensen tekent 

en ook mijn geest onrustiger wordt, 
is er gelijk dat opspelende stemmetje 

dat zegt: 
de dood te lijf 

schrijf 
 
 

michiel de jong 
13 augustus 2007 

 

 

https://www.doopsgezind-alkmaar.nl/
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In memoriam Betty Elzinga-de Graaf 
 

Op 25 november overleed zuster Betty Elzinga–de 
Graaf. Betty werd op 13 november 1932 in Wormer-
veer geboren. Na haar schoolopleiding werkte ze als 
stenotypiste o.a. bij Albert Heijn in Zaandam. Betty 
werd op 19 maart 1953 op haar belijdenis gedoopt. 
In haar vakanties ging ze vaak naar Doopsgezinde 
jongerenkampen. Tijdens een van die kampen leerde 
ze Gerben Elzinga kennen, waar ze 1962 mee 
trouwde. In 1973 kwam Kim in hun leven en vorm-
den ze samen een gezin. Betty was zeer betrokken 
bij de kerk. Ze werkte lang op het bureau en maakte 
zich, vaak samen met Gerben, verdienstelijk als er 
klussen in de kerk gedaan moesten worden. Betty 
was jaren lang lid van de zusterkring, ze zat in de lei-
ding van de zondagschool en ze zong in het kerkkoor 
en in het Mennokoor Holland. Aan de reis naar de VS 
met het Mennokoor koesterde ze mooie herinnerin-
gen waar ze graag over vertelde. Betty was een 
trouwe kerkganger en toen het ook met de Opbelbus 
niet meer lukte om zelfstandig naar de kerk te gaan 
waren er gelukkig de oecumenische diensten in de 
Vleugels, waar ze graag heen ging. 
Betty werkte als vrijwilliger bij het Kaasmuseum in 
Alkmaar en bij de VVV. De kennis die zij daar opdeed 
deelde ze graag met anderen en gebruikte ze om uit-
stapjes te organiseren.  
Betty heeft haar leven lang geworsteld met een gees-
telijke aandoening die maakte dat haar relatie met 
de mensen om haar heen af en toe onder druk kwam 
te staan. Gelukkig was er een kring van mensen om 
haar heen, die daar tegen bestand bleek en naar haar 
om bleef zien. Ze hield veel van Kim en zijn vrouw 
Melanie en kon vol trots vertellen over haar beide 
kleinkinderen Bo en Sam.  
De laatste periode van Betty’s leven was moeilijk. 
Haar ogen en haar gezondheid gingen achteruit en 
ze werd steeds meer afhankelijk van de zorg van an-
deren. Na een val, waarbij ze beide armen brak, be-
lande ze via het ziekenhuis in de Lauwershof, waar 
ze helaas ook nog corona kreeg. Er kwam een mo-
ment dat ze aangaf dat ze niet meer verder wilde le-
ven en gelukkig hoefde dat ook niet meer. Ze nam 
heel bewust afscheid van haar dierbaren en van het 
leven.  
Op 1 december namen wij afscheid van haar met de 
dienst in crematorium de Waerdse Landen in Heer-
hugowaard. 
 

Louise Pondman 
 

Activiteiten in Februari en Maart 2021 
 
Voor actuele informatie over bijeenkomsten van 
kringen en commissies, raadpleeg onze website:  
http://www.doopsgezind-alkmaar.nl 
 
09-02 10.00 uur Waardse Leeskring 
09-02 14.00 uur Kring Bergen/Schoorl 
10-02 20.00 uur Mennonights         Mennozaal 
16-02 10.00 uur Kring Heiloo + Ontmoetings-
kring                                                            Mennozaal 
17-02 09.30 uur Kerkenraad         Mennozaal 
18-02 10.00 uur Liturgie cie         Mennozaal
  
03-03 09.30 uur Kerkenraad         Mennozaal 
09-03 10.00 uur Waardse leeskring 
09-03 14.00 uur Kring Bergen/Schoorl 
10-03 14.00 uur Bijeenkomst kerkenraad met 
afvaardigingen commissies en kringen 
10-03 20.00 uur Mennonigths         Mennozaal  
11-03 10.00 uur Bijeenkomst wijkcontactper-
sonen                                                           Mennozaal 
15-03 09.30 uur Onderhoudscie    Mennozaal 
16-03 10.00 uur Kring Heiloo + Ontmoetings-
kring                                                               Mennozaal  

 

Voor alle activiteiten geldt dat ze alleen doorgang 
kunnen vinden zolang de omstandigheden en de 
overheidsmaatregelen rond de covid-19 virus dat 
toelaten.  De beslissing hierover gebeurt steeds in 
overleg met de deelnemers.  
                                                                       
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  
 

 

http://www.doopsgezind-alkmaar.nl/
mailto:hartleers@planet.nl
mailto:wouwenaar1@live.nl
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Escape room 
Tijdens een familie weekend op Texel konden wij een keuze maken uit verschillende, gezamen-
lijke activiteiten. Mijn zus en ik wilden graag een workshop kaas maken volgen. Maar een flink 
aantal (vooral jongeren) koos voor de Escape Rooms.  ‘Escape room Texel biedt een onvergete-
lijke ervaring, waarbij je wordt uitgedaagd om het beste uit jezelf te halen. Door teamwork, out-
of-the–box denken en doen en 100% inzet is het mogelijk om binnen 60 minuten te ontsnappen 
uit de escape rooms’.  
 
Ontsnapt aan het ‘echte’ leven stap je vrijwillig ge-
durende een uur in een fictief verhaal, waarin er 
opdrachten uitgevoerd en vraagstukken opgelost 
moeten worden om zo de deur van de Escape 
room te ontsluiten. Je moet je inlevingsvermogen 
gebruiken, problemen analyseren, overleggen, sa-
menwerken, zo nodig rollen verdelen, kortom per-
soonlijke kwaliteiten aanboren die ook in het 
‘echte’ leven van je gevraagd worden. En dat onder 
tijdsdruk. Ik had graag om een hoekje gekeken om 
de verschillende groepen bezig te gezien. Er zal na 
het uur zeker nog nagepraat zijn over de aanpak 
en de oplossingsstrategieën van de verschillende 
groepen. Je zou kunnen zeggen dat ieder van ons 
een speler in het verhaal van zijn eigen leven is. 
Door de jaren heen doe je daarin ontelbaar veel er-
varingen op. Veelal kabbelen de dagen voort, maar 
soms zijn er pieken en dalen. Je loopt bv in je werk 
of je relatie vast. Het kan ook zijn dat lichamelijke 
beperkingen je dwingen om de bakens te verzet-
ten. Wat volgt is vaak een verwarrende en turbu-
lente periode. Een woestijntijd waarin je op jezelf 
terug geworpen wordt. Dat is zwaar en voelt als 
een crisis, maar daarin groeit ongezien de kiem tot 
iets nieuws. ‘Waar een deur gesloten wordt, ver-
schijnt een open raam. Het zijn vaak lessen in los-
laten, hulp vragen, uit je slachtofferrol stappen, on-
zekerheid overwinnen, blokkades onder ogen zien, 
enz. De wereld is de spiegel waarin je jezelf kunt 
zien en leren kennen, als je niet de ‘schuld’ buiten 
jezelf zoekt. Het is een (leer) weg waarin alle mo-
gelijke ervaringen doorleeft kunnen worden: van 
het diepste zwarte duister tot aan en het stralend-
ste witte licht en alle denkbare kleurschakeringen 
daartussen. De kleur wordt bepaald door de ma-
nier waarop je ermee omgaat. Ga op weg! Zoek je 
weg! Vind jouw unieke weg! Met deze woorden 
zou je elk pasgeboren kind willen aanmoedigen. 
Die aanmoediging is nauwelijks nodig want onbe-
vangen en nieuwsgierig gaat het op ontdekkings-
tocht. Eigenlijk zou je voor jezelf deze woorden uit 
willen spreken. Op het moment waarop je onveilig-
heid en wantrouwen ervaart, je opgesloten  
 
 

hulpeloos voelt, kunnen het woorden zijn die je de 
moed geven om aarzelend nieuwe stappen te zet-
ten. Het is veilig en vertrouwd om de gebaande pa-
den te volgen en risico’s te vermijden. Maar uitein-
delijk is dat niet echt vervullend en zal je blijvend 
geroepen worden om de stem van je hart te vol-
gen. Het pad van jouw ziel. Een stervensbegeleider 
heeft op de vraag waar men veelal spijt van heeft 
vaak te horen gekregen: ik wou dat ik de moed had 
gehad om een leven te leiden waarbij ik trouw was 
gebleven aan mezelf, in plaats van te leven volgens 
de verwachtingen van anderen. Ga op weg! Je bent 
geroepen om de wereld te ontdekken en om trouw 
te zijn aan je ziel. Gaandeweg ontdek je wie je bent: 
geliefd kind in een unieke vorm met unieke gaven 
voor de wereld. De weg van de pelgrim en de reis 
van de held zijn identieke wegen; twee kanten van 
dezelfde medaille. Beiden zijn op weg geroepen en 
is er de innerlijke drang om de weg te gaan, onge-
acht wat de toekomst brengt. Eenzaamheid en me-
dereizigers, verloren zijn en gevonden worden, ge-
vaar trotseren en onverwachte hulp ondervinden, 
maken deel uit van de ervaringen. Je kunt die twee 
wegen vergelijken met een karrespoor; je ervaart 
beide sporen. Soms ben je je meer bewust van het 
ene -soms meer van het andere spoor. Er zijn ui-
terlijke en innerlijke hobbels, obstakels, en uitda-
gingen waarmee je geconfronteerd wordt 
Het kan zijn dat je vast loopt. Ook in het spel van 
de Escape rooms kan dat gebeuren. Dan kan het 
zijn dat je een hint in de goede richting krijgt van 
de spelleiding, die ook meekijkt uit veiligheids-
overwegingen. En als de oplossing niet gevonden 
wordt, gaat de deur na het uur open.  

Bij je geboorte kom je, omsloten door je fysieke 
lichaam, in het aardse spel voor de jouw toegeme-
ten tijd. Hoeveel ‘speel’ tijd je krijgt weet je niet. 
Ergens in het onbewuste ligt je blauwdruk van wat 
je op aarde komt doen. Je ontdekt je talenten, die je 
leert inzetten binnen de mogelijkheden van het 
verhaal. Je ziel reist met je mee, als een fluistering 
in je hart, als een hand in je rug of een vingerwij-
zing. Sta eens stil en kijk terug naar de weg die je 
hebt afgelegd. Welke wendingen herken je als de 
fluisteringen van je hart? 
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Commissie Onderhoud Gebouwen 
Ondanks de beperkingen die de Coronamaat-
regelen ons opleggen, kan de commissie geluk-
kig toch doorgaan met de werkzaamheden. In 
de toiletten van zowel de Mennozaal als de 
Kerkenkamer zijn muurbeugels geplaatst. Er 
zijn afspraken gemaakt voor het aanleggen 
van een glasvezelkabel van KPN naar de Men-
nozaal. In de kerkzaal is een slecht vloerdeel 
vervangen en de losgeraakte omranding van 
de vloerbedekking bij de preekstoel gerepa-
reerd. In verband met zwam in het houtwerk 
van de hal van de kerkenkamer zijn de muren 
behandelt om optrekkend vocht tegen te gaan. 
De aangetaste houtdelen zijn vervangen en het 
houtwerk is opnieuw in de verf gezet. Het hek 
aan de Koningsweg is ontroest en in de grond-
verf gezet. In het kader van het project Ker-
kenvisie is medewerking verleend aan het uit-
voeren van een energiescan van onze gebou-
wen. Ter verbetering  van de kwaliteit van het 
WiFi-netwerk in de kerkenkamer is hier een 
nieuwe router aangeschaft en geplaatst. Ook 
heeft de commissie zich bezig gehouden met 
een stoelenplan om coronaproof kerkdiensten 
te kunnen houden. In de tuin aan de Kanaal-
kade zal een bord worden geplaatst met een 
verwijzing naar de ingang van onze gebouwen 
aan de Koningsweg. Er is een ontruimingsplan 
voor gebruik bij calamiteiten opgesteld. Bin-
nenkort zal er een vlaggenmast worden ge-
plaatst in de tuin langs de Kanaalkade. In het 
kader van de ontvangen Rijkssubsidie zijn er 
reparaties aan het voegwerk in de voorgevel 
van de kerk uitgevoerd. Van de aanwezigheid 
van de steiger is gebruik gemaakt om aange-
tast houtwerk bij de goten te herstellen. Tot 
zover een opsomming van de vele werkzaam-
heden die gewoon doorgang hebben gevon-
den. 

Jan Bart 
 

 

Ziekenhuisopname 
Op donderdag 11 februari zal Br. Jan Woudstra 
in het Amsterdamse AMC een rugoperatie on-
dergaan. 

 

Waar heb je een hand gevoeld als steun in de rug 
van een ongeziene metgezel of een hand die je in 
momenten van pure vertwijfeling gedragen heeft? 
We leven in een bijzondere tijd; geen makkelijke 
tijd. Door de hoger wordende trilling van bewust-
zijn ben je steeds meer in staat om de innerlijke 
stem van je hart te horen en zacht-moedig die te 
volgen. Je loopt het pad van de pelgrim en de reis 
van de held. Een weg die je begonnen bent bij je 
geboorte en nooit verlaten hebt, maar in deze tijd 
en de maanden die komen steeds bewuster zal 
worden. 
Ga met God! 

Joke Bakker 
 

 

 
 

 
 
Bij de omslagfoto’s 
In het voorjaar van 2010 heb ik gebruik kunnen 
maken van toen nog bestaande VUT regeling.  Ria 
en ik hebben toen de mogelijkheid aangegrepen 
om een camperreis te maken door Canada en 
Alaska. Een deel van de reis voerde over de Alaska 
Highway. Deze Highway is in recordtempo in de 
tweede wereldoorlog aangelegd om een mogelijke 
Japanse aanval op Alaska het hoofd te kunnen bie-
den. Om van Canada naar Alaska te komen zijn we 
verder over de Top of the World Highway gereden. 
Dit is een gravelweg door onbewoond gebied. On-
geveer halverwege kom je bij een ogenschijnlijk in 
niemandsland gelegen grenspost.     

                                                                     Jan Bart 
 

Dank 
Hartelijk dank voor de  mooie bos bloemen, die ik 
mocht ontvangen na mijn blindedarm operatie 
Lieve groet aan allen,  

Marjolijn  Bras 
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Op de vraag over de frequentie van verschijnen ge-
ven 16 reacties aan zich te kunnen vinden in het 
voorstel om ‘Op Weg’ vijf- of zesmaal per jaar te la-
ten verschijnen. Drie reacties hebben aangegeven 
de bestaande verdeling van 4 themanummers en 6 
nieuwsbrieven te willen handhaven. Op grond 
hiervan heeft de redactie besloten over te gaan tot 
het uitgeven van 5 of 6 nummers per jaar. 
De volgende rubrieken worden als zeer belangrijk 
ervaren: 

✓ Diensten 
✓ Column Voorblad 
✓ Column Voorganger 
✓ Berichten uit de Kerkenraad 
✓ Activiteiten 
✓ In Memoria 

De rubrieken: 
✓ Inhoudelijk door redactieleden 
✓ Dankberichten 
✓ Introductie Gastpredikanten 

worden als belangrijk gezien. 
Als onbelangrijk wordt de rubriek: 

✓ NBG-Leesrooster 
gezien. 
Op de open vragen zijn vele antwoorden gegeven. 
De redactie buigt zich nog over de wijze waarop 
hier invulling aan gegeven kan worden. 

Over de website zijn de volgende antwoorden ge-
geven. 
Het merendeel van de respondenten heeft geen be-
zwaar tegen het per e-mail ontvangen van infor-
matie over onze gemeente. Velen kijken ook wel 
eens op onze website: https://www.doopsgezind-
alkmaar.nl/ , doch weinigen bezoeken de Face-
bookpagina. 
De website wordt als overzichtelijk, aantrekkelijk 
en makkelijk om te vinden wat er wordt gezocht 
ervaren. 
Ook hier zijn op de open vragen vele antwoorden 
gegeven. De beheerder van de website buigt zich 
nog over de wijze waarop hier invulling aan gege-
ven kan worden. 
 
 

Jan Bart 
 

Lezersonderzoek Op Weg en Website 
Bij de vorige uitgave van ‘Op Weg’ is er een vragenblad meegestuurd waarin uw mening ge-
vraagd is over een aantal zaken met betrekking tot de inhoud en de frequentie van verschij-
nen. Tot ons genoegen hebben we van 23 leden / vrienden een reactie mogen ontvangen. 
Voorwaar geen slecht resultaat. 

 

 
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 Pinksteren 2021: 22 maart 
2021 

https://www.doopsgezind-alkmaar.nl/
https://www.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 
 
 

 

26 mei 2010, Canada, Yukon Territory, 

Top of the world Highway 
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