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23 juni 2010, Vancouver, Canada Stanleypark 

Het verhaal gaat door! 
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 Al die foto’s en souvenirs die je van je reizen 
mee naar huis neemt en die, al dan niet keurig 
in een album geplakt, in de kast belanden, daar 
heb je op zich niet zo veel aan. Je kunt er hoog-
uit indruk mee maken op je vrienden. Pas als 
doorleefde ervaringen kunnen ze betekenis krij-
gen in je leven en gaat het verhaal van je reis 
ook daadwerkelijk door op jouw weg in het le-
ven. Ik vind de beeldspraak van R.S. Thomas 
ook mooi omdat het leven van bijen en mensen 
zo met elkaar verweven is. Voor onze voeding 
zijn wij voor een groot deel afhankelijk van 
bijen en daar vallen ook hommels, zweefvliegen 
en wespen onder. Zonder hen worden bloemen 
niet bevrucht en komen er bijvoorbeeld ook 
geen appels, peren en kersen. Er zijn weten-
schappers die voorspellen dat het binnen twee 
tot vier jaar met de mens gedaan is nadat de 
laatste bij is gestorven. Toch iets om over na te 
denken bij het aanleggen van je tuintje. Om het 
verhaal van bijen én mensen door te laten gaan 
is het dus belangrijk om goed voor de bijen te 
zorgen, met bloemrijke weides, die wij nu juist 
ook zo mooi vinden als we op vakantie zijn. Mis-
schien kunnen we van dat beeld ook wel iets 
van mee naar huis nemen door er voor te zor-
gen dat we onze woonomgeving wat minder 
met stenen en wat meer met kleurrijke bloemen 
vullen. Dan gaat ook daar het verhaal door. Juist 
in het voorjaar, zo tussen Pasen en Pinksteren is 
het bij uitstek de tijd om te zaaien en te planten. 
Zaaien en planten is investeren in de toekomst. 
Het vervolg van dat verhaal is een appeltje voor 
de dorst en een schepje honing voor in de thee 
of op brood. Energie die ons verhaal een nieuwe 
impuls kan geven om door te gaan. 

Louise Pondman 
 

 

 
12 juli 2009, Covadonga, Spanje 

Kapel op Pelgrimsroute 

Pinksteren: het verhaal gaat door 
Net zoals Pinksteren het vervolg is op Pasen 
moet het Pinksternummer van Op Weg het ver-
volg zijn op ons Paasnummer dachten wij in de 
redactie. Met Pasen stuurden we u er op uit: “Ga 
op weg!” We hopen natuurlijk dat u dat ook 
daadwerkelijk gedaan hebt, ondanks alle beper-
kingen van dit moment. Of u nu letterlijk de 
deur uit bent gegaan of dat u juist een reis naar 
binnen heeft gemaakt, naar de bodem van uw 
hart, vroeg of laat zult u ook weer thuis komen 
om het gewone leven weer op te pakken. Wie 
verre reizen maakt kan veel verhalen vertellen. 
Zeker als je veel mee hebt gemaakt wil je daar 
graag over vertellen en je foto’s laten zien. Niet 
iedereen weet dan maat te houden. Iedereen 
heeft wel herinneringen aan dia-avondjes waar 
geen einde aan leek te komen. Ook bij wat er op 
sociale media gedeeld wordt vraag je je wel 
eens af: “wil ik dit wel allemaal weten?” An-
dersom kan natuurlijk ook, zeker als u er niet op 
uit trok, maar juist een reis naar binnen maakte. 
Wat je dan tegenkomt wil je misschien juist he-
lemaal niet met anderen delen. In alle gevallen 
is het de vraag wat de ervaringen voor jezelf be-
tekenen en hoe ze je leven beïnvloeden. Ik las 
eens ergens een uitspraak van een priester uit 
Wales, een zekere R.S. Thomas: “Het gaat bij rei-
zen niet om de aankomst maar om het thuisko-
men beladen met pollen die je moet omzetten in 
honing als voedsel voor de geest.” Ik weet niet 
of Thomas een goede theoloog was, maar bij bi-
ologie heeft hij volgens mij niet zo goed opgelet. 
Hoewel pollen bijen ook tot voedsel dienen en 
ze ook voor ons gezond schijnen te zijn, van pol-
len kan je echt geen honing maken. Dat doen 
bijen door nectar uit bloemen op te zuigen en 
daar in hun honingmaag, waarin ze de nectar 
naar de korf brengen, onder andere enzymen en 
organische zuren aan toe te voegen en er water 
aan te onttrekken. Pollen doen de meeste men-
sen denk ik ook eerder denken aan jeukende 
ogen en hooikoorts dan aan honing. Los daarvan 
vind ik het toch wel een mooie beeldspraak die 
de kern raakt: wat doe je met al die pollen en 
nectar die je van je reizen mee naar huis neemt? 
Maak je daar inderdaad energierijke honing 
voor je geest van waar je weer een tijdje op 
voort kunt? Net zoals je voedsel dat via je mond 
naar binnen komt eerst moet verteren voor je li-
chaam er wat aan heeft, moet ook de voeding 
voor de geest eerst verteerd worden voor je er 
door gevoed wordt. 
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Verhaal met een open einde 
“Het verhaal gaat…”, dat is de titel van de bekende zesdelige boekenserie van Nico ter Linden 
over verhalen uit de Bijbel. “Het verhaal gaat…”, we weten niet zeker of het echt zo is ge-
beurd, maar dit is wat er wordt verteld. Het is ook niet mogelijk om de feiten te controleren 
en netjes hoor en wederhoor toe te passen, want we hebben vrijwel geen andere bronnen dan 
alleen deze verhalen. Sommige van die verhalen zijn zo uitzonderlijk dat je ze nauwelijks kunt 
geloven en toch bleven wij ze elkaar door de eeuwen heen vertellen omdat er zoveel waarheid 
in zit. 

De verhalen gaan over vragen als: Waar komen wij 
vandaan? Waar gaan wij naar toe? En waarom zijn 
wij hier? Wat is de betekenis van dit alles? Die vra-
gen zijn zo elementair dat ze van alle tijden zijn. 
Zin en betekenis moeten wij zelf aan ons leven ge-
ven. Feiten helpen ons daarbij niet, verhalen wel. 
Verhalen geven ons de mogelijkheid om rond het 
mysterie dat ons leven is te cirkelen om er steeds 
een beetje dichter bij te komen ook al zullen we 
het misschien nooit helemaal kunnen doorgron-
den. Dat is denk ik ook wat geloven is: er op ver-
trouwen dat je er niet zomaar bent, maar dat je be-
staan zin en betekenis heeft, ook al kan je die zelf 
niet helemaal achterhalen. Onze christelijke feest-
dagen zijn omgeven door wonderlijke verhalen. 
Verhalen die zo uitzonderlijk zijn dat ik vrees dat 
als je ze vandaag zou vertellen alsof je ze net hebt 
meegemaakt dat de mensen om je heen een GGZ 
instelling gaan bellen met de vraag of ze nog een 
plaatsje voor je vrij hebben. Die verhalen lijken ge-
woon te gek om los te lopen. De geboorte van een 
kind in een stal, ach dat zal vast wel vaker voorge-
komen zijn. Een geboorte van een kind omgeven 
met verhalen over engelen, met kraambezoek van 
zowel herders als van wijze mannen die een ster 
volgden, daar is toch wel het een en ander vreemd 
aan. Een man, een rabbi, die met een groep leer-
lingen rondtrok, daar waren er in die tijd wel meer 
van. Er zullen er ook vast wel meer zijn geweest 
die als oproerkraaier werden bestempeld en aan 
een kruis zijn gestorven of op andere onaange-
name manier aan een vroegtijdig einde zijn geko-
men. Het is alleen wel vreemd dat hij na zijn dood 
aan het kruis in een graf werd gelegd wat drie da-
gen later leeg bleek te zijn. Natuurlijk denk je dan 
eerst aan grafroof, maar als er dan verhalen rond 
gaan dat hij her en der door mensen gezien en ge-
sproken is, dan ga je toch twijfelen. Dan komt er 
als klap op de vuurpijl het vurige verhaal van Pink-
steren. Met vlammen als van vuur, terwijl er niets 
verbrandt en mannen die allen één en dezelfde 
taal spreken, terwijl toch iedereen hen in hun  
 

eigen moedertaal kan verstaan ook al komen die 
mensen vanuit alle hoeken van de wereld. 
Is dit allemaal echt zo gebeurt? Ik weet het niet. 
Wat ik wel weet is dat die verhalen ondanks dat op 
een diepere manier toch waar zijn. Het verhaal van 
Jezus en zijn leerlingen is eigenlijk één groot reis-
verhaal. De reis begon toen Jezus zijn leerlingen 
uitkoos en hen vroeg om alles achter te laten, hun 
werk, hun bron van inkomsten, hun familie, hun 
zekerheden in het leven, hoe onzeker die mis-
schien ook waren en er op te vertrouwen dat het 
goed zou komen als ze hem volgden. Daarna werd 
het één groot leertraject. Aan de ene kant waren er 
de verhalen uit ons Oude Testament die het reli-
gieuze leven kleurde en zin en betekenis gaven. 
Aan de andere kant was er het leven van alle dag. 
Wat Jezus zijn leerlingen leerde was hoe die verha-
len een rol kunnen en moeten spelen in het leven 
van alle dag. Hoe al die verhalen handen en voeten 
krijgen in de manier waarop mensen met elkaar 
omgaan, met oog voor wat klein en kwetsbaar is 
en hulp nodig heeft. Wat Jezus zijn leerlingen on-
derweg met aanschouwelijk onderwijs leerde was 
dat het niet om het strikt opvolgen van alle reli-
gieuze regeltjes gaat. Het gaat erom dat die voor-
schriften je ertoe aanzetten om het goede te doen 
ten opzichte van je naasten. Dat was een bood-
schap die bij de tempelelite, die zich blindstaarde 
op alle religieuze wetten, niet in goede aarde viel. 
Die lastpost liep ze voor de voeten en moest uit de 
weg geruimd worden. Helaas voor hen, verhalen 
van goed nieuws laten zich nu eenmaal niet in een 
graf begraven. Die gaan verder. Ondanks dat het 
op Goede Vrijdag leek of de reis was vastgelopen 
op een doodlopende weg, bleek er toch een nieuw 
begin te zijn. Het graf was leeg en het verhaal ging 
verder. Hoe? Dat weet niemand. Er waren geen ge-
tuigen bij toen het graf verlaten werd. Wat we wel 
weten is dat het verhaal onverwacht toch doorging 
na de ontdekking van dat lege graf. Bij een nieuw be-
gin is het altijd even wennen, net zoals het altijd 
weer even wennen is als je weer thuis komt na een 
lange reis. 
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De diensten in April 2021 en Mei 2021 in de Doopsge-
zinde Kerk aan de Koningsweg 12 te Alkmaar . 

Collectedoelen: 
1 april 2021, 19.30 uur *) 
Ds. Louise Pondman, Witte Donderdag 

 
2 april 2021, 19.30 uur *) 
Ds. Louise Pondman, Goede Vrijdag Vesper 

 
4 april 2021, 10.00 uur **) 
Ds. Louise Pondman, Pasen 

Paaspakketten ARK 
NL77INGB0002685243 

11 april 2021, 10.00 uur***) 
Zr. Joke Bakker 

Kinderhuis Bethanië 
NL07ABNA0446608513 

18 april 2021, 10.00 uur***) 
Ds. L. Pondman 

Kinderhuis Bethanië 
25 april 2021, 10.00 uur***) 
Zr. Rien Erkelens 

Stichting Menno Simons SMDF 
NL31RABO0141964138 

2 mei 2021, 10.00 uur***) 
Zr. Wietske Dijkstra 

Stichting Menno Simons SMDF 
9 mei 2021, 10.00 uur***) 
Ds. L. Pondman 

Indonesische Gemeenten en Broederschappen 
NL19ABNA0243493886 

16 mei 2021, 10.00 uur***) 
Ds. L. Pondman 

Indonesische Gemeenten en Broederschappen  
23 mei 2021, 10.00 uur***) 
Ds. L. Pondman, Pinksteren 

Doopsgezinde Zending 
NL91 TRIO 0338 5200 58  

30 mei 2021, 10.00 uur***) 
Ds. B. Santema  

Doopsgezinde Zending 
 
Actuele informatie op  
 
https://www.doopsgezind-alkmaar.nl/ 
 
*)Digitale Leesdienst 
 
**)Uitzending via YouTube en KerkdienstGemist 
 
***)Afhankelijk van ontwikkeling Coronamaatregelen 

 
 

 

 

  

Aan de ene kant voelt het weer vertrouwd om thuis 
te zijn en verval je waarschijnlijk direct weer in je 
oude gewoontes van voor je vertrek, aan de andere 
kant is er soms een onbestemd gevoel van heimwee 
naar al die dingen die onderweg zo anders waren 
dan thuis en die zoveel mooier en interessanter le-
ken te zijn omdat ze nog nieuw voor je waren. En 
toen werd het Pinksteren. Eén van de Joodse pel-
grimsfeesten, waarbij iedereen als het even kon naar 
Jeruzalem trok om daar samen feest te vieren en de 
eerstelingen van de nieuwe oogst in de tempel aan 
God te offeren. Een feest waarbij mensen vanuit de 
gehele bekende wereld in de stad bijeen waren. Daar 
kregen de leerlingen van Jezus ineens de geest, of be-
ter, de Geest. Ze raakten geïnspireerd, ze werden 
geestdriftig, ze waren er ineens zo vol van dat ze er 
niet langer over konden zwijgen.  Eindelijk drong het 
tot hen door, dat wat Jezus hen geleerd had dat kon-
den en mochten ze niet voor zichzelf houden, dat 
moesten ze met de wereld delen. Dus gingen ze naar 
buiten en begonnen te vertellen over waar hun hart 
van overliep. Het verhaal stopte niet omdat mensen 
met macht dat zo graag wilden. Dit verhaal moest 
verder verteld worden. En zo gebeurde het: er werd 
een nieuwe gemeenschap geboren van mensen die 
elkaar verhalen bleven vertellen over waar het in het 
leven echt om gaat. Dat elk mens er toe doet en dat 
we de opdracht in het leven hebben om naar elkaar 
om te kijken. Alleen als we het samen weten te doen 
dan gaat het verhaal door. Het verhaal van gisteren, 
is een verhaal voor ons vandaag en heeft betekenis 
ook voor mensen van morgen. Het is een verhaal met 
een open einde waar iedere generatie een eigen 
hoofdstuk aan toe mag voegen. 

Louise Pondman. 
 

 

https://www.doopsgezind-alkmaar.nl/
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Pasen is luisteren naar de hartsvlam van het leven. 
In mijn vrije tijd beeldhouw ik. Nu is het beeld dat ik enkele jaren geleden gemaakt heb een 
hartsvlam uit carrara marmer. Een hartsvlam omdat ik vind dat wij  niet bij de pakken moeten 
neerzitten. Niet meewaaien met de geluiden van alledag. De hartsvlam van de Doopsgezinde Ge-
meente Alkmaar was op diverse terreinen aan het flakkeren. De communicatie stokte op diverse 
terreinen. Pijn tussen leden nam toe. Opnieuw een uitbarsting waarin diepe scheuren ontstonden, 
omdat de relatie tussen een enkele zuster en broeder niet meer te herstellen was. 
 
Ja, het revitaliseringsproces brengt wel wat te-
weeg. Verandering gaat niet altijd even eenvoudig. 
Als wij willen dat er nieuw perspectief geboren 
gaat worden, dan gaat dat door een crises heen. 
Crises geeft wel nieuwe keuze mogelijkheden. Le-
den van de Doopsgezinde Gemeente Alkmaar, 
spreek daarom ook mee op de ledenvergadering 
van dit voorjaar. U gaat dan bij gepraat worden 
over de weg als Gemeente naar de toekomst toe. 
De kerkenraad zal zich presenteren, een nieuw 
kerkenraadslid zal aantreden. Zelf hoop ik dat u als 
Gemeente gaat kiezen voor het werken in de Ge-
meente met een Groot Beraad en Klein Beraad. 
Het Groot beraad is het overleg van alle werkgroe-
pen en commissies elke drie maanden, en het Klein 
Beraad is het bestuur ( kerkenraad ), die door een 
betere aansturing van alle werkgroepen en com-
missies geweldig ontlast zal gaan worden. 
Op 10 maart hebben we een eerste constructieve 
overleg gehad met een beperkt Groot Beraad (be-
perkt vanwege de corona beperkingen) dit was 
een waardevolle ontmoeting in het midden van de 
Gemeente met een goede communicatie. Voor mij 
is het van belang, dat u met elkaar communiceert, 
dat u uw meningen deelt, en niet passief het alle-
maal laat gebeuren. Deel wat u wel met de Ge-
meente naar de toekomst wilt en wat u niet wilt. In 
het geheel van de revitalisering willen wij kijken 
naar de komende tien jaar. Hoe ziet de Gemeente 
er over tien jaar uit? Laten we vooral niet bij de 
pakken neerzitten, laten we vooral niet zeggen, dat 
kan niet of daar hebben we de mensen niet voor. 
Met goed 100 mensen in de Gemeente ( leden en 
vrienden )  zijn er voldoende personen die iets 
zouden kunnen bijdragen. Het is niet voor niets 
lente geworden. Terug naar uw hartsvlam. Ja, waar 
wordt u nog warm van?  Waar loopt u nog warm 
voor? Hoe is het gesteld met uw hartsvlam? Lukt 
het u om iets van inspiratie op te doen. Komt u nog 
in beweging op weg naar het nieuwe perspectief in 
uw geloofsgemeenschap van de Doopsgezinde Ge-
meente Alkmaar. Laat dat de uitdaging in uw leven 
mogen zijn, dat de hartsvlam brandende is in het 
hart van uw Doopsgezinde Gemeente Alkmaar. 
 
 
Tom Rijken  

 

ds. Tom Rijken  
 

Commissie Onderhoud Gebouwen 
Ook in 2021 gaan de werkzaamheden van onze 
commissie door. Het voegwerk aan de voorgevel 
van de kerk en de zijgevel van Koningsweg 10 is 
uitgevoerd. De ventilatie van de kerkenkamer is 
verbeterd door het plaatsen van een rooster in het 
luik naar de zolder. Het lijstwerk rond dit luik is 
gerepareerd. Er is helaas zwam geconstateerd in 
de lambrisering van de kerkzaal nabij de plek waar 
de geluidsinstallatie wordt bediend. De deklijst is 
vervangen. We wachten nu af of het uitgevoerde 
voegwerk er voor zorgt dat de zwam zijn werk niet 
verder kan doen. Dit jaar zal er buitenschilderwerk 
aan de noordzijde van de Mennozaal worden uit-
gevoerd. Er wordt ook gezocht naar een glazen-
wasser voor de jaarlijkse wasbeurt. 

Jan Bart 
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Nog steeds kunt u op onze website www.doopsge-
zind-alkmaar.nl  deze testopname bekijken en luis-
teren. Op 29 maart komen de beide commissies bij 
elkaar om de reacties in kaart te brengen en ver-
der te praten over de diensten die uitgezonden 
worden. Omdat het nog steeds heel onzeker is 
wanneer we weer fysiek onze diensten kunnen 
houden en het aantal besmettingen  zorgwekkend 
blijft, is de gedachte om Palmzondag, Witte Don-
derdag en eventueel Goede vrijdag u een digitale 
leesdienst te mailen om dan met Pasen voor het 
eerst een dienst te streamen (beeld en geluid) zon-
der publiek. Tijdens de testopname hebben we ge-
zien hoe complex de techniek voor het live uitzen-
den is en daarom hulde aan zr. Antoinette Haze-
voet, br. Bert Siebeling en br. Jan Bart  die veel tijd 
hebben gestoken (en nog steken) om alles onder 
de knie te krijgen met hulp van een deskundige 
van de Vrijwilligers Centrale Alkmaar. Als u op de 
Kanaalkade langs onze Vermaning loopt, ziet u in 
de tuin een vlaggenmast staan.!  Lang gewacht 
maar nu heel blij dat de mast, stevig verankerd,  
geplaatst is. Als je via de Koningsweg ons plein op-
komt, vallen de bloeiende narcissen/krokussen 
meteen op! Een lust voor het oog!  Ook buiten-
staanders valt op hoe mooi en verzorgd de tuin er-
uit ziet. Het spijt ons dat de EECD (Spaans kerkge-
nootschap)  besloten heeft de huur van de Menno-
zaal op te zeggen. Met een prachtige bos bloemen 
hebben we afscheid genomen van Ruth en Ronald 
Bakker. Wat ons ook erg spijt is het vertrek van zr.  
Annie en br. Kees  Knijnenberg.  In beiden verlie-
zen we zeer betrokken gemeenteleden. Allerlei 
omstandigheden hebben ertoe geleid dat ze zich 
niet meer thuis voelen in onze gemeente en beslo-
ten hebben hun lidmaatschap op te zeggen. Met ds. 
Tom Rijken zijn diverse gesprekken geweest over 
de toekomst van de gemeente voor de komende 10 
jaar. Welke veranderingen zijn nodig? Een eerste 
begin is gemaakt met een brainstormbijeenkomst 
op 10 maart. Afgevaardigden van werkgroe-
pen/commissies uit onze gemeente, spraken over 
verbetering van de onderlinge communicatie en 
hoe verantwoordelijkheid met elkaar te delen én te 
 

Berichten uit de kerkenraad 
Wat is er gebeurd in onze gemeente sinds u de laatste Op Weg hebt ontvangen? Niet zo erg 
veel maar … er is wel een grote stap gezet om het uitzenden van onze diensten te realiseren. 
Door nauwe samenwerking tussen de Liturgiecommissie en de presentatie Commissie is op 19 
maart een testopname uitgezonden  met beeld en geluid en een aantal leden/vrienden is ge-
vraagd om onbevangen en kritisch een mening te geven hoe deze proefopname is overgeko-
men.  
 
 dragen.  Deze bijeenkomsten noemen we voort-

aan Groot Beraad en de bedoeling is eens in de 
drie maanden bij elkaar te komen. In dit overleg 
worden allerlei zaken besproken wat ons bezig-
houdt c.q. aandacht vraagt en waarin we elkaar 
kunnen versterken en ondersteunen. Dit ook om 
de kerkenraad (Klein Beraad) te ontlasten door 
te zorgen dat verantwoordelijkheden worden ge-
deeld en niet alles op de schouders van de ker-
kenraad terecht komt. Uiteraard vindt besluit-
vorming plaats in de Gemeentevergadering.   
Voor de werkgroep Doperskerkje-Alkmaar 
speelt corona wel heel erg parten. Hoopte de 
werkgroep eindelijk hun plannen op 24 maart 
aan de gemeente te kunnen presenteren en was 
er zelfs geregeld om ook via Zoom mee te kun-
nen denken, is het toch weer uitgesteld. Enkele 
leden zijn in aanraking gekomen met iemand 
(buiten onze gemeente) die besmet is. Om alle ri-
sico te vermijden, is tot dat besluit gekomen.  
Nieuwe datum is nu 14 april. U heeft daar een 
mail over gekregen. Op de agenda staat 18 april 
als datum voor onze Gemeentevergadering 
maar…   de kerkenraad stelt voor de vergadering 
uit te stellen en te verzetten naar  30 mei. Het 
was even schrikken toen we te horen kregen dat 
zr. Hilda Wouwenaar plotseling met hartklach-
ten was opgenomen in het ziekenhuis. Gelukkig 
gaat het goed met haar en neemt ze alle tijd en 
rust. 

Anneke Struijf, notulist kerkenraad. 
 

 

http://www.doopsgezind-alkmaar.nl/
http://www.doopsgezind-alkmaar.nl/
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Het Verhaal gaat door 
Toen ik in 2019 verhuisde naar Castricum had ik afscheid genomen van Amsterdam. En ook van 
alle activiteiten die ik deed in Amsterdam: ik heb me van de Doopsgezinde Gemeente Amsterdam 
over laten schrijven naar Doopsgezind Alkmaar, ik nam afscheid van de “Taizé in Amsterdam” 
groep en ik had een afscheidspicknick voor Amsterdamse vrienden en buren. De Taizégroep Am-
sterdam is een groep jongeren en jongvolwassenen die zich geraakt voelen door de diensten zo-
als ze gehouden worden in de kloostergemeenschap Taizé in Frankrijk. 
 
Zo zijn er meditatieve Taizédiensten in de Nassau-
kerk en wordt er elk jaar een reis georganiseerd 
naar Taizé. En er zijn nog veel meer leuke activitei-
ten: samen wandelen, Bijbelkring, samen eten, 
borrelen, contact met eenzame ouderen. Teveel 
om op te noemen! In Amsterdam was ik al enige ja-
ren actief binnen deze groep en het afscheid van-
wege mijn verhuizing viel me zwaar. Alleen bleek 
voor de Taizégroep het afscheid geen afscheid te 
zijn. Toen in 2020 de Coronacrisis uitbrak, werd ik 
steeds benaderd voor zoommeetings: de Bijbel-
kring was nu online! En of ik ook wilde meedoen 
met een kletsgroepje, gewoon voor het contact? 
Zeker voor de mensen die in quarantaine zaten 
een uitkomst. Zo was er één jongen die net voor 
het uitbreken van de Coronacrisis in Barcelona op 
vakantie was gegaan, bij een bevriende Taizégan-
ger, die daar nu woonde. Nét voor de vliegvelden 
op slot gingen, kon hij terug naar Nederland. 
Maar… wel in quarantaine! Want in Spanje was Co-
rona heftig uitgebroken. Voor hem leidden deze 
Corona maatregelen tot isolement, met als gevolg 
depressie en paniekaanvallen. De zoomavonden 
van Taizé in Amsterdam brachten hem weer in 
contact met mensen. Hij kon delen over zijn een-
zaamheid en zijn onmacht. Ook vertelde hij over 
zijn medicijnen – waarvan wij konden zien dat hij 
er geen baat bij had. Door de contacten in de groep 
kreeg hij de energie om de juiste hulp te zoeken. 
En elke week zagen wij elkaar. Zo konden wij een 
beetje in de gaten houden of het wel goed met hem 
ging. Contact, na het afscheid. Afscheid: in mijn 
hoofd is afscheid voor altijd. Jezus zegt tegen de 
discipelen dat hij weggaat en wordt opgenomen en 
zal opstaan. Zij begrijpen dan nog niet wat hij be-
doelt. Ze begrijpen ook niet dat hij zijn eigen on-
dergang tegemoet kan lopen. Ook voor hen voelt 
het afscheid voor altijd. Jezus is dood. Het verhaal 
is gestopt. Dat blijkt vooral uit het verhaal van de 
Emmaüsgangers. Twee discipelen van Jezus heb-
ben afscheid genomen van de groep; het is immers 
voorbij? Jezus is terechtgesteld, gedood en ligt in 
zijn graf. De vrouwen zeggen wel dat hij is opge-
staan, maar dat kan toch niet?  
 
 

Niemand kan opstaan uit de dood. Ze lopen versla-
gen weg, richting Emmaüs, waar ze vandaan kwa-
men. Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen 
op weg naar een dorp dat Emmaüs heet en zestig 
stadie van Jeruzalem verwijderd ligt. Ze spraken 
met elkaar over alles wat er was voorgevallen. Ter-
wijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus 
zelf naar hen toe en liep met hen mee, maar hun blik 
werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. (Lu-
cas 24:13-16). Hun blik werd zo vertroebeld, dat ze 
hem niet herkenden. Een afscheid is in hun ogen 
een afscheid voor altijd. In het begin van de Co-
ronacrisis was ik erg eenzaam; net verhuisd, nog 
geen nieuwe vrienden gemaakt in Castricum, geen 
werk en dus geen collega’s…  Eenzaamheid. En on-
danks dat ik elke dag naar buiten ging om te fiet-
sen en te wandelen, in de tuin aan het werk was of 
mijn studeerkamer aan het schilderen was: het 
was niet genoeg. Dus toen ik werd uitgenodigd 
voor de Zoom avonden, voelde ik me ineens ge-
raakt. Het was alsof ik net als de Emmaüsgangers 
sloffend naar huis liep. Met mijn ziel onder mijn 
arm en ineens werd geraakt: hee, jij! Doe je weer 
mee? Ze stonden op en gingen meteen terug naar Je-
ruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen, 
die tegen hen zeiden: ‘De Heer is werkelijk uit de 
dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen!’ De 
twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd 
was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt 
door het breken van het brood. Terwijl ze nog aan 
het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden 
staan en zei: ‘Vrede zij met jullie.’ (Lucas 24: 33-36). 
Hierna gaan de discipelen weer op weg om Jezus’ 
verhaal aan de wereld te verkondigen. Jezus zíen 
heeft hen weer inspiratie gegeven! En dat is pre-
cies waar Pinksteren over gaat; begeestering, in-
spiratie! Toen ik bij de Taizé-zoomavond aan-
schoof en alle bekende gezichten zag, voelde ik me 
zo ‘erbij horen’, voelde ik me zo gekénd! Zeker 
toen één van hen riep: “Andrea, ik heb je lieve-
lingsmaaltijd gekookt! Gegrilde kip met citroen!” Ik 
moest zo lachen: Ik werd gekend. En het verhaal 
gaat nog steeds door. Na een pauze in de zomerva-
kantie en de herfst, toen er geen Lock down was,  
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had ik veel contact met vriendinnen en ook veel 
contacten opgebouwd in Castricum. Online was 
niet zo nodig op dat moment. De nieuwe contacten 
gaven mij ook voeding 
En toen kwam de nieuwe Lock down en daarna de 
avondklok. Weer thuis, weer minder afspreken, 
weer minder reizen: vriendinnen werden ook 
voorzichtiger met hun reisbewegingen, dus van 
Amsterdam naar Castricum was geen optie meer.  
En wéér kreeg ik een uitnodiging; het is 40 dagen-
tijd, doe je mee met ons programma? Zelfs op de 
dag zelf kreeg ik een sms met: “ben je het niet ver-
geten? Vanavond om 20 uur? Doe je mee?” 
Meedoen, erbij horen, doorgaan. Samen delen, sa-
men lezen, samen praten, samen lachen, samen 
bidden, samen huilen. Net als de discipelen samen 
doorgingen met het verhaal te delen. Er is eigenlijk 
geen begin en geen einde. Ik kwam bij de Tai-
zégroep Amsterdam en ging weer weg, tegelijker-
tijd bleef de groep bestaan. Ik kwam weer terug en 
deed weer mee. Net als de discipelen. Ik was even 
op weg naar Emmaüs en werd weer bij de les ge-
roepen: “hee, weet je dan niet dat we er nog steeds 
zijn? We zijn er en jij hoort erbij”. Het verhaal gaat 
door. 

Andrea Wieffering 

 
Gemeentevergadering 
De voor zondag 18 april 2021 geplande Gemeente-
vergadering wordt verplaatst naar zondag 30 mei 
2021. Dit in verband met de risico’s  van het coro-
navirus en de beperkingen die dat voor ons met 
zich meebrengt. Bovendien hopen we dat zr. Hilda 
Wouwenaar zo voldoende tijd krijgt om te herstel-
len van haar ziekte. De officiële stukken worden u 
uiterlijk begin mei toegestuurd. 

De kerkenraad 
 

Bedankje 
Hartelijk bedankt voor de mooie bos bloemen voor 
mijn 75e verjaardag. 
Nu het vaccin nog. 

Rineke de Jonge. 
 

 

In memoriam zr. Annie Eyssen-Wulp 
Op 22 januari overleed zr. Annie Eyssen. Hoewel 
Annie eigenlijk nooit in de kerk kwam voelde ze 
zich zeer met de Alkmaarse doopsgezinden verbon-
den. Op Weg las ze met veel aandacht en ik begreep 
dat zij ook vaak artikelen uit Op Weg aan haar kin-
deren te lezen gaf. Haar grootste passie was haar 
tuin, waar ze tot het laatst toe van heeft genoten. 
Voor haar geloof vond ze veel in de natuur en daar 
sprak ze graag met mij over.  
Zr. Annie Eyssen-Wulp is in Amsterdam geboren op 
30 april 1925 en heeft tot haar 12e in Indonesië ge-
woond. Haar doopsgezinde familie komt van Ter-
schelling (“het mooiste eiland dat er bestaat”). An-
nie liet zich dopen op 10 juli 1949 door ds. Van der 
Sluis. Zij trouwde met Jan Eyssen eigenaar van de 
Alkmaarse kaasfabriek. Ook hij was doopsgezind.  
Ze waren beiden heel sportief. Op zondag werd er 
gehockeyd en dan was er geen tijd voor de kerk. 
Ook gingen ze veel zeilen. De liefde voor het zeilen 
deelden ze met ds. Harmen Ament 
 
Antoinette Hazevoet(buurmeisje): 

Ik ken Annie en Jan (voor mij toen nog mijnheer en 
mevrouw Eyssen) vanaf het moment dat zij in de 
Van Foreestlaan kwamen wonen, op het hoekje van 
de Kennemerstraatweg. Achter ons en naast ons 
stonden toen nog geen huizen. Ik heb onze 
lieve achterbuurvrouw leren kennen als een bijzon-
der hartelijke en meelevende vrouw. Ze was altijd 
belangstellend naar je verhalen over studie of an-
dere plannen in het leven. 
 
Joke Bakker(wijkcontact) 

Ik heb Annie leren kennen als een krachtige per-
soonlijkheid. Mijn moeder en Annie hadden regel-
matig contact, vooral na het overlijden van hun 
echtgenoten. Alle twee waren zij sterke vrouwen 
zoals beschreven in Prediker. Voor beiden stonden 
het gezin, kinderen en kleinkinderen centraal. Ook 
deelden zij de liefde voor de natuur Bij Annie 
voelde ik die hechte familieband. Tot het laatst is 
die verbindende kracht gebleven. Wonderlijk hoe 
bij lichamelijk verval van krachten die geestkracht 
zo veel groter en stralender lijkt te worden. Liefde, 
betrokkenheid en geestkracht bepaalden tot het 
laatst haar leven. Nee, geen Kerk, wel een sterke 
overtuiging dat de doopsgezinde waarden klopten 
bij haar ideeën over mens zijn op deze aarde. 
 
Moge de gedachtenis aan haar naam allen die haar 
dierbaar waren tot zegen zijn. 

Louise Pondman 
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  Nieuwsbode            
Mattheus 21: 21-22  

En alles wat u in het  
Gebed vraagt, in geloof, zult u ontvangen 

 

Misschien zegt de naam Herman Finkers u iets? Hij komt uit Almelo, is conferencier en speelde 
laatst in de film: de beentjes van St. Hildegard. Ik ben een liefhebber van Herman. 

Hij is een gelovig mens en gebruikt geloofskennis 
en eigen ervaring in zijn teksten en liedjes op een 
speelse manier. Hij doet me enigszins denken aan 
Toon Hermans. Op You Tube is hij te zien en te ho-
ren: Het lied ‘Daarboven in de hemel’ met als ach-
tergrond het orkest van Andre Rieu. Dat vind ik 
echt een liedje voor de Pinkster! Mooi en ontroe-
rend. Pinksteren vieren we dit jaar op 23 en 24 
mei. 23 mei valt op een zondag en we mogen aan-
nemen dat de deur van de doopsgezinde gemeente 
dan openstaat. Laten we hopen dat de meeste 
mensen dan al zijn gevaccineerd tegen het Corona-
virus. Want wordt het niet hoog tijd voor een ont-
moeting? We snakken zo langzamerhand naar ge-
sprekken, warmte en vertier is mijn mening. Het 
voorjaar hebben we mogen begroeten met zonnige 
periodes en met geuren, vogelklanken en kleuren 
en dat geeft de burger weer moed, want er staat 
ons iets nieuws te wachten. Een nieuw jaargetijde. 
Tijdens één van mijn vroege ochtendwandelingen 
in het nabijgelegen park besefte ik weer eens wat 
een bevoorrecht volk wij zijn. Te leven in een goed 
geordend land, een gunstig klimaat met verschil-
lende jaargetijden, een vlak en uitgestrekt groen 
landschap met veel water en een rijkdom aan die-
ren en planten, waarvoor we ons gelukkig mogen 
prijzen. Hier in de nabije omgeving heb ik kortge-
leden een klein bosgebied leren kennen bij Sint 
Maarten aan zee; het Wildrijk. Het wordt vakkun-
dig beheerd door Natuurbehoud dankzij vele vrij-
willigers en in de lente ligt er een waas aan stin-
senplanten tussen de bomen en de duinrellen. 
Wild en gevogelte zijn ruimschoots aanwezig en in 
de lucht in deze tijd zie je de vluchten vogels en de 
in V-formatie vliegende ganzen met hun gesnater, 
die plek zoeken om te kunnen broeden en om na-
geslacht te produceren. Over ganzen is veel te ver-
tellen. Het zijn flinke beesten en ze vormen een 
hechte groep. Zo hecht dat wanneer er iemand uit-
valt door ziekte of gewond geraakt er altijd twee 
anderen zorg en bijstand verlenen, tot de dood. Die 
twee zoeken daarna weer aansluiting bij de eigen 
groep of bij een andere groep. Ook in de lucht laten 
ze elkaar niet in de steek en wordt er rekening ge-
houden met het uithoudingsvermogen. 

Wanneer er eentje uit de groep dreigt te geraken 
dan remt de formatie af en zorgt ervoor dat die-
gene een andere plek krijgt. Een nieuwe sterkere 
kan dan het voortouw nemen en de snelheid bepa-
len. Het zijn hele sociale dieren in de omgang met 
elkaar. Misschien kunnen wij mensen daar nog iets 
van opsteken: “Om de zintuigen te laten gehoorza-
men aan het gebod van het hart” (Joseph Roth 
1932). Het begrip lankmoedigheid kwam in mijn 
gedachte door een dagelijkse krantenpuzzel en ik 
vroeg me af wat daarmee bedoeld wordt. Ik zocht 
het op in Kramers woordenboek en niet via 
Google. Lankmoedigheid heeft te maken met het 
aannemen van een toegeeflijke en verdraagzame 
houding jegens iemand. Het zegt iets over ver-
draagzaamheid tonen, vóórdat je boos wordt! Boos 
op je naaste die tot een andere opvatting in cruci-
ale zaken geneigd is of die afkeurend gedrag naar 
je vertoont. Lankmoedigheid is ook wat Jezus be-
doelde met de opdracht wees mild en toegeeflijk. 
Ik geloof dat dit gebod het aller moeilijkste is om 
bekwaam in te worden. Zoals bij het rijbewijs, dat 
het rijden na veel oefenen een automatisme wordt. 
De juiste opstelling bij ontbrekende harmonie zo-
dat je achteraf niet hoeft te lijden door innerlijke 
tweestrijd. Doe het ons maar eens voor! De onvol-
maaktheid van de mens spreekt hier een woord 
mee. We zijn onvolmaakt omdat we meer met ge-
voel dan met verstand en nadenken handelen. En 
dat juist maakt het zo moeilijk om continue sociaal 
en toegeeflijk te zijn. “Ik worstel en kom boven” is 
mooi geformuleerd, wie zei dat ook alweer?  
Jezus Christus schijnt gezegd te hebben: “Zegen je 
vijanden” wanneer je het vermoeden hebt of be-
merkt dat anderen je vijandig gezind zijn. Vraag 
zegen en blijdschap en succes aan God voor hen, 
zodat Hij het voor je om kan zetten in daden. Laat 
Hij het als bemiddelaar tussen jou en die ander, als 
de harmonie ontbreekt, oplossen. Het is gebleken 
dat het goed uitwerkt, door goed te denken en 
goed te doen. Met Pinksteren herdenken we de 
start van de verkondiging van de Heilsboodschap. 
Jezus is overleden en zijn volgelingen gaan zijn 
leer uitdragen en verspreiden over de wereld, in 
zijn Geest. Met als doel mensen een gezond en  
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leven te bieden zonder angst voor de dood. Door 
de kracht van het geloof en door het geloofsleven 
te leiden, met hulp van boven, vrij vertaald. (Dat is 
zo prettig bij Doopsgezinden dat je het geloof mag 
belijden in een zekere vrijheid van gedragen, uiten 
en spreken. ” Vrij in het christelijk geloven en da-
den gaan woorden te boven!”). Ik krijg ineens al 
meer zin in kerkgang met een vermaning en ge-
zang. U ook? Tot ziens bij een eredienst van onze 
dominee Louise Pondman-de Wilde! 
 

 
Agnes van Menen-van Lienen. 

 

 

Lentesymphony. 
De kleurenpracht is al losgebarsten. Nederland 
gaat weer bloeien. Het kleurende wonder is begon-
nen. Heerlijk, het is weer lente en de zon doet ook 
zijn best. We gaan op weg van Pasen naar Pinkste-
ren . Het Pinksterfeest verdient mooi weer, want 
het vertelt over een blijde toekomst, ondanks alle 
aardse problemen. Het geeft mij een gevoel van 
optimisme en ik hoop U ook! 
Optimisme betekent : 
- Verder kijken, er is meer in het leven dan louter 

corona. 
- Uit je ogen kijken en opmerken wat ons omgeeft. 
- Geluk en vreugde weten te waarderen en waar te 

nemen. 
- Van iets kunnen zeggen dat het lief en mooi is. 
- Geroerd kunnen zijn door het zingen van vogels 

op een mooie lentemorgen. 
- Vreugde kunnen halen  over wat ons dagelijks 

omringt. 
Overal in de wereld zijn er mannen en vrouwen, 
jongeren en ouderen, die gehandicapten kinderen, 
blinden, zieken, vluchtelingen, weeskinderen ver-
zorgen, verplegen en heropvoeden. 

 
 

Mensen, die onder moeilijke omstandigheden, kli-
maat, armoede, hun leven hieraan wijden. Ze leven 
alleen heel ver van onze idiote dromen van com-
fort. In de meest afgelegen gebieden, zijn er nog al-
tijd mannen en vrouwen die uit liefde vechten te-
gen het onrecht. Wat is dit toch met een mens. Het 
intens blij kunnen zijn met iets dat je bij uitzonde-
ring krijgt of ondergaat en toch dat snelle gewen-
nen aan regelmatig terugkerende goede dingen. 
Velen van ons weten maar maar al te goed wat in 
de bezettingsjaren artikelen als brood en aardap-
pelen voor ons betekenden. In de overvloed van nu 
(tenminste in de meeste westelijke landen) zijn het 
met enige overdrijving alweer wegwerpartikelen 
geworden. We zijn eigenlijk niet bewust blij met de 
dingen die we vrij gemakkelijk kunnen krijgen, 
evenmin als we bewust blij zijn met het bezit van 
goede zintuigen. Zei Toon Hermans al niet : “de 
mens kent zijn eigen rijkdom niet als : kunnen lo-
pen, kunnen zien, kunnen horen en kunnen tasten 
en ruiken.” We vinden het allemaal zo gewoon. We 
realiseren pas hoe rijk we zijn als 1 van de ge-
noemde functies het laat afweten of dat een artikel 
schaars wordt. Dit alles heeft me weer eens aan 
het denken gezet op weg naar een  vrolijk Pinkste-
ren. 

Tini Visser. 
 
 

In de zonneschijn 
Dromen we stil van liefde en geluk 
Zoals God het wil, 
Van hemelvreugde en bloemenpracht 
Van het eeuwige licht  
Na de donkere nacht 
                                ( Carl Ewald 1907) 
 
 

Attestatie 
Begin maart j.l. hebben we het bericht ontvangen 
dat zr. Annie Knijnenberg-de Korte en br. Kees 
Knijnenberg hebben besloten met attestatie over 
te gaan naar de Doopsgezinde Gemeente te Krom-
menie. We wensen hen toe, dat ze zich daar spoe-
dig thuis zullen voelen. 

De Kerkenraad 
 

Noot der redactie: 
Een woord van dank voor het werk dat Annie en 
Kees vele jaren voor onze Doopsgezinde Gemeente 
hebben verricht is zeker op zijn plaats. 

Jan Bart 
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Het verhaal gaat door. 
Op maandag 8 maart hebben we met de redactieleden van Op Weg vergadert over de inhoud en 
thema voor het Pinksternummer. Wel een beetje vreemd dat we voordat het Pasen is geweest al 
met het Pinksternummer bezig moeten zijn. Vooral als je beseft dat we op zondag 4 april met Pa-
sen mogelijkerwijs geen gewone dienst kunnen houden. 
 
 Het covid-19 virus blijft nog steeds de grote spel-
breker. Dankzij de technische mogelijkheden 
wordt er hard gewerkt om wel een digitale dienst 
met Pasen te hebben. Hoe de situatie met Pinkste-
ren is, is niet te voorspellen. Maar nu wil ik probe-
ren wat te schrijven over het thema “Het Verhaal 
gaat door”. Pinksteren is het feest van de Geest, el-
kaars taal kunnen verstaan. In het Bijbelboek Han-

delingen 2 is te lezen hoe alle discipelen met Pink-
steren bijeen waren gekomen, en er uit de hemel 
een geluid als een geweldige windvlaag het gehele 
huis vulde, waarin zij zaten. Dat moet een heel bij-
zondere ervaring zijn geweest. Als ik uit eigen er-
varing zo’n situatie zou moeten schetsen, dan denk 
ik terug aan onze Amerika reis met het Menno 
Koor Holland in 1995. We zouden op een dag ’s 
avonds in een kerkje een concert geven. De hele 
dag waaide het al op een speciale manier, zoals wij 
dat in Nederland niet gewend zijn. Volgens onze 

Amerikaanse reisleider waren er tornado’s op 
komst. En een paar uur voor ons optreden veran-
derde de lucht in een soort groenachtige kleur, het 
begon harder te waaien en te onweren. Voor onze 
veiligheid moesten wij naar het basement in de 
kerk. Ons concert kon wel doorgaan, ondanks het 
noodweer zat de kerkzaal vol met mensen. Ameri-
kanen zijn dit soort situaties wel gewend en niet 
bang uitgevallen. Maar je moet bedenken dat het 
voor hen gewoon is, om meer dan 50 km te rijden 
om bij de kerk te komen. Alleen op het moment dat 
het koor wilde beginnen viel de stroom uit, en za-

ten wij in het donker. Met kaarsen als verlichting 
hebben wij toch ons concert kunnen geven. Maar 
het was wel een ervaring die je niet meer vergeet, 
en hoort bij speciale reisverhalen waar je mee 
thuis kunt komen. Het leert je ook door te gaan in 
bijzondere omstandigheden! Ik hoop dan ook dat 
we met Pinksteren weer een gewone Dienst kun-
nen hebben. 

Hans de Jonge. 
   
 
 
 
levenskunst 

 
  
 het navelstaren voorbij 

 
 

Gastvoorganger 
Wytske Dijkstra, 64 jr., groeide op in een Humanis-
tisch georiënteerd gezin. Zij liet zich op haar 24e 
dopen in de Remonstrantse Gemeente Utrecht, en 
maakte 38 jaar later, na een dubbellidmaatschap 
van zes jaar, de overstap naar de Doopsgezinde 
Gemeente aldaar. Zij is ongehuwd en heeft een 
broer en een zuster plus twee neven, elk met eigen 
nageslacht. Zij is haar leven lang betrokken ge-
weest in haar kerkelijke gemeenten. De nodige 
theologische verdieping verkreeg zij gedurende 
enkele jaren Remonstrants Seminarium aan de Op-
leiding voor Vrijzinnig Religieus Pastoraat [vol-
tooid 2000] en in de Cursus Doperse Theologie 
[2018]. Zij is voorganger geweest bij de NPB maar 
was tot de kerksluitingen i.v.m. Corona vooral 
gastpredikant in vrijzinnige gemeenten (Rem., DG., 
PKN., NPB.), en in div. tehuizen en ziekenhuizen. 
Zij heeft belangstelling voor het levende geloofsle-
ven van mensen uit uiteenlopende culturen. Zij 
ontmoet deze mensen vooral in de International 
Association for Religious Freedom (IARF) waarvan 
zij internationaal voorzitter is geweest. Momenteel 
is zij behulpzaam bij het vormgeven van een online 
conferentie die van 8 tot 11 mei plaats zal vinden, 
en waarin zij ook zelf een werkzaam aandeel zal 
hebben. Sinds het begin van de eerste lockdown 
verzorgt zij wekelijks het online gemeenteblad 
Doopsbezield. Zij heeft belangstelling voor ge-
schiedenis, kunst,  en muziek en heeft tot voor kort 
altijd gezongen in koren. Wandelingen maken met 
haar hond Piak (Schipperke) is de laatste jaren een 
nieuwe hobby. 
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Diensten via internet uit onze gemeente. 
Op vrijdag 19 maart was het eindelijk zover.  
Na een aantal maanden voorbereiding werd, in 
goed overleg met de liturgie commissie, vanuit de 
kerk een proefdienst van 20 minuten uitgezonden. 
Het uitzoeken en kiezen van de juiste apparatuur 
en programmatuur, voor zowel beeld als geluid, 
vergde van ons, het presentatie team, een groot 
deel van de voorbereidingstijd. Gelukkig kregen 
wij voor het installeren van de computerpro-
gramma’s hulp van vrijwilliger Ruben. De proef-
dienst van 19 maart werd ‘gestreamd’. Via onze 
website www.doopsgezind-alkmaar kon men de 
dienst ‘live’ bekijken en/of beluisteren. Een aantal 
personen had zich bereid verklaard om de dienst 
thuis te bekijken en te beoordelen. Zij vormden 
ons testpanel. Enthousiast werkten ze mee en de 
reacties leverden zeer nuttige tips op ter verbete-
ring. Wij zijn het testpanel veel dank verschuldigd. 
Over het geheel genomen was de waardering voor 
de proefdienst goed, maar er liggen nog veel ver-
beterpunten waaraan wij de komende tijd stapje 
voor stapje zullen werken. Verwacht dus niet dat u 
direct een cinema-topper in huis krijgt, maar we 
hopen dat door geluid en beeld een dienst weer 
wat verbinding met de gemeente geeft. Overigens 
niets ten nadele van alle lezingen die we tot nu toe 
op papier toegestuurd kregen en nog zullen krij-
gen. Ook zullen er zondagen zijn dat er uitsluitend 
geluid wordt opgenomen, dus zonder beeld. Soms 
wordt er zelfs helemaal niets opgenomen. Het blijft 
allemaal afhankelijk van de beschikbaarheid van 
‘medewerkers’. Zodra we van start gaan met de 
eerste officiële uitzending brengen wij u tijdig op 
de hoogte. Daarna zal op de website, onder Kerk-
diensten, steeds aangegeven worden of een dienst 
per video dan wel alleen met geluid  ‘gestreamd’ 
zal worden of dat er niets wordt opgenomen. Uit-
gezonden diensten kunnen t.a.t. later terug-beke-
ken dan wel -beluisterd worden. Tot zover hopen 
wij dat dit project een bijdrage levert aan de ver-
binding in de gemeente en de ontmoeting met el-
kaar. In ieder geval hebben wij er tot nu toe met 
veel plezier aan gewerkt. 
 

Het presentatie team:  Jan Bart, Bert Siebeling en 
Antoinette Hazevoet. 

 

Activiteiten in April en Mei 2021 
 
Voor actuele informatie over bijeenkomsten van 
kringen en commissies, raadpleeg onze website:  
http://www.doopsgezind-alkmaar.nl 
 
07-04 09.30 uur Kerkenraad Kerkenkamer  
13-04 10.00 uur Liturgiecie Mennozaal 
05-05 09.30 uur Kerkenraad Kerkenkamer 
10-05 09.30 uur Onderhoud  Mennozaal                                             
30-05 11.30 uur Gem. verg.         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  

 
 

 
 

 

Ruben, onze hulp bij 
het werkend maken 
van het systeem. 

De regisseur aan het 
werk 

http://www.doopsgezind-alkmaar/
http://www.doopsgezind-alkmaar.nl/
mailto:hartleers@planet.nl
mailto:wouwenaar1@live.nl
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Gouden glans van Thuis 

“Zeker in de Bonus”, riep mijn buurvrouw, die mij met 2 grote pakken toiletpapier zag lopen. Ik 
probeer namelijk zoveel mogelijk lopend mijn boodschappen te doen voor de broodnodige 
beweging in coronatijd. En ja, het was in de bonus. Nu is een pak van maar liefst 18 rollen al een 
flinke voorraad voor een 1-persoons huishouden, maar ja. je laat een gratis pak niet schieten en 
bovendien: ‘het eet geen brood’, zou mijn moeder zeggen. Vorige jaar om deze tijd zou het wat 
anders zijn geweest: 

hamsteren uit angst voor gebrek. Daar deed ik niet 
aan mee. Ik ben van jongs af aan een echte verza-
melaar en dat zie je in mijn huis. Met grote regel-
maat moet ik dan ook ‘ontspullen’, omdat het huis 
dichtslibt en door de veelheid mijn oog niet meer 
de rust vindt om echt te zien en te genieten.  
Na- genieten eigenlijk. Want het is de herinnering 
aan de ervaring waarvan je genoten hebt, die erin 
besloten ligt. Ik weet nog hoe ik eindeloos bloemen 
kon plukken en daarmee vazen vulde. Daarbij ont-
dekte ik dat sommige soorten bloemen daar niet 
tegen konden en ogenblikkelijk verlepten. Dat 
heeft mij wel afgeremd. Maar vanmorgen nog, tij-
dens mijn ochtend wandeling, plukte ik een paar 
speenkruidjes en madeliefjes voor in een klein 
vaasje op de vensterbank. Ik weet dat die wel een 
aantal dagen staan te stralen. Misschien herkent u 
dit wel. En ook verzamelde ik graag schelpen aan 
de vloedlijn. De glans van het zeewater verdiept de 
kleuren en nog steeds heb ik de nijging om schel-
pen mee naar huis te nemen. Jaren geleden tijdens 
vakanties aan de kust van Bretagne heb ik kleine 
slakkenhuisjes verzameld in de mooiste tinten 
geel, oranje en groen. Zoveel nuances! Thuisgeko-
men heb ik daarmee op een fles een mozaïek ge-
maakt en omgetoverd tot een unieke lamp. Ik heb 
ook woorden verzameld. Zoveel boeken gelezen, 
zoveel daarin ervaren en mijzelf steeds beter leren 
kennen. In het begin schreef ik woorden, zinnen ja 
zelfs hele passages over waarin ik iets van de es-
sentie proefde. Later vertrouwde ik erop dat de 
woorden die naar binnen kwamen gehoord, begre-
pen en bewaard zouden worden. Het waren gou-
denglans momenten waarin ik Thuis mocht erva-
ren. Het zijn persoonsgebonden ervaringen, maar 
met een universele waarheid. Soms heb ik vanuit 
die ervaringen woorden teruggekregen in de vorm 
van enkele gedichten (waaronder Goudkoorts) en 
het verhaal van de Bron. Deze zijn mij dierbaar. 
Dat doet me denken aan het verhaal van Frederick 
de muis, van Leo Lionni. Terwijl alle muizen druk 
doende zijn om hun wintervoorraad aan te leggen, 
doet Frederick niet mee maar zit stil in de stralen 
van de herfstzon en neemt alle kleuren, warmte en 
 
 

licht in zich op. Als dan de winter lang duurt en de 
muizen het koud hebben en de honger gaat kna-
gen, vertelt Frederick verhalen over die warmte, 
kleuren en licht; over de geurige overvloed van de 
herfst. En de muizen warmen zich aan zijn levende 
woorden. (Als muizen mensen waren, begiftigd 
met de rede, zou er ook anders gereageerd wor-
den: praatjes vullen geen gaatjes! Had maar mee 
geholpen met voedsel verzamelen dan hadden we 
nu meer te eten gehad). Wat maakt dat de muizen 
warmte en licht ervaren? Zijn het de woorden over 
de zonnestralen? Zijn het de herfstkleuren of is het 
de gedachte aan de rijke oogst? Of gebeurt er iets 
onbenoembaars? Misschien is het een vorm van al-
chemie. Een soort metamorfose als bij het proces 
van rups naar vlinder waardoor die gouden glans 
ontstaat. Als een rivier stroomt het leven om en 
door ons heen. We zijn in het leven blijvend op 
weg gegaan. Een moment even stil staan, als dat 
kan, is heilzaam. Maar de stroom gaat door. De 
stille week naar Pasen en het bevrijdende licht van 
de opstanding heeft ons hoop ik de gouden glans 
van Thuis doen ervaren. Het verhaal gaat echter 
verder. Je kunt niet bij die Paasmorgen blijven zit-
ten. Je weg gaat verder en daarmee alle ervaringen 
die het leven je zal bieden: lichte èn donkere. Maar 
de Opstandingservaring neem je met je mee en die 
ervaring rijpt onzichtbaar, om op een zeker pink-
stermoment aan het licht te komen in je stem, je 
doen en laten. Maar ook die ervaring wordt weer 
overspoelt door nieuwe indrukken, zoals duide-
lijke voetstappen aan het strand door de zee weer 
overspoeld worden. Het gedicht over de gekleurde 
kralen en de gouden draad gaat daarover. En over 
de goudkoorts die ontstaat met die waardebepa-
ling waardoor je gaat proberen gouden kralen te 
maken. De scheiding die je daarmee aanbrengt tus-
sen dat wat je wel wilt ervaren en wat niet, maakt 
je blind voor de gouden glans die er altijd is. Ja al-
tijd, want de gouden draad is verborgen in iedere 
kraal. We zijn op weg, maar het gaat niet om de 
aankomst. Het gaat om Thuiskomen tijdens de reis. 
Ervaringen kunnen omgezet worden tot voedsel 
voor de geest: proces van pure alchemie.  
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En dankbaarheid vult me totaal 
Voor de genade van die kraal, 
die met kristallen helderheid 
mij tot het Goud van het Leven leidt. 
 

 
Joke Bakker 

 

Dank voor alle aandacht ! 
De afgelopen maanden hebben veel mensen mij 
een kaart gestuurd, met me gebeld of bloemen ge-
bracht. Het was hartverwarmend en heeft zeker 
bijgedragen aan mijn snelle herstel. 
Graag wil ik al die mensen heel erg bedanken voor 
de aandacht die ze de afgelopen maanden aan mij 
besteed hebben ! Na de gemeentevergadering van 
november bleek ik besmet te zijn met het corona-
virus. Waarschijnlijk opgelopen één of twee dagen 
vóór zondag 8 november. Twee weken lang werd 
ik dag en nacht verzorgd door Antoinette en haar 
dochter Eliza. Daar heb ik weinig herinneringen 
aan: mijn geheugen functioneerde absoluut niet 
meer. Alleen wat Antoinette mij achteraf vertelde 
heeft een paar herinneringen wakker gemaakt. 
Na twee weken nam de thuiszorg de verzorging 
over. En ik knapte gelukkig vrij  snel weer op. Met 
kerst was ik weer op de been, en begin januari 
weer voor het eerst in Alkmaar voor een vergade-
ring. Nu is mijn conditie gelukkig weer bijna nor-
maal en kan ik als van ouds wandelen en fietsen ! 

Anne de Jong 

 

Goudkoorts 
 

Het leven is een gouden draad 
gesponnen uit Liefde en Kracht. 
Waaraan ik kralen rijgen mag, 
ontstaan in dag en nacht. 
 
Het einde van mijn draad  
is nog in nevelen gehuld, 
terwijl in ’t voor mij zichtbaar deel 
de draad zich langzaam vult. 
 
‘k Ervaar de glans en ook de geur 
maar zie schakering in de kleur 
meest naderhand, terwijl de draad 
al verder met het rijgen gaat. 
 
Dan is er plots een gouden kraal 
met stralend licht vol pracht en praal. 
Onwetendheid treedt in het licht 
en vult de kraal met ‘waar-gewicht’. 
 
Er werd gezocht en is gevonden 
een brongeluk, nu ongebonden 
verblindend in een gouden glans 
komt tot extase in een dans. 
 
Maar zie….. de goudkoorts maakt me blind, 
zodat ik alles kleurloos vind. 
En enkel dat nog waarde heeft 
wat goud in puur karaten geeft. 
 
Het goud lijkt tijd en plaats gebonden 
slechts zichtbaar waar het werd gevonden. 
Als een magneet trekt het me aan 
en vormt de bron van mijn bestaan. 
 
De zuigkracht maakt me rusteloos. 
Vertwijfeld en soms radeloos 
ontworstel ik mij uit de vraag  
waarom een vloek die zegen draagt. 
 
Als dan de storm wat is gestild 
en Licht me uit de diepte tilt, 
daalt er genade op me neer 
-‘betraande kralen’-, maar dit keer 
 
zie ik heel even dat het goud 
zich diep in elke kraal ontvouwt. 
Het is niet tijd en kraal gebonden. 
“Ik heb de gouden draad gevonden!” 
 
 
mij tot het Goud van het Leven leidt. 
 
Joke Bakker 
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Inloophuis De Zwaan zoekt vrijwilligers! 
De Zwaan bestaat ruim 20 jaar! Inmiddels hebben 
heel veel gasten een warm welkom ontvangen van 
de vrijwilligers.  “Een stem die zegt: Goed dat je er 
bent!” Onze gasten kun je omschrijven als ‘gezel-
schapszoekers en gezelschapsbrengers’. De achter-
gronden zijn zeer divers, in zowel religieus, cultu-
reel als sociaal opzicht. Soms is er sprake van een 
bijzondere problematiek, of een combinatie: psy-
chische problematiek, verslaving, dakloosheid, ar-
moede, eenzaamheid. In het achterliggende 
vreemde jaar hebben we door verschillende facto-
ren afscheid genomen van een aantal vrijwilligers.  
We zoeken nieuwe vrijwilligers!  

o Bent u iemand met een luisterend oor en 
een gastvrije houding?  

o Heeft u interesse in het verhaal van de an-
der en wilt u graag mensen ontmoeten?  

We bieden een betekenisvolle plek en een prettige 
sfeer. Daarnaast is er begeleiding in het werk. 
Heeft u interesse en/of vragen? Laat het weten 
door contact op te nemen met de coördinator.  
Meer informatie over ons aanbod kunt u vinden op 
de website: www.dezwaan-alkmaar.nl  
Zoekt u geen vrijwillige inzet maar hebt u zelf be-
hoefte aan luisterend oor of een gesprek over le-
vensvragen? Dan bent u óók van harte uitgeno-
digd. We bieden persoonlijke gesprekken waar-
voor u via onderstaand telefoonnummer een af-
spraak kunt maken. 

Marleen Kramer   
coördinator Inloophuis De Zwaan 
Contact: 06-28668646 (maandag t/m donderdag) 
/ inloophuisdezwaan185@gmail.com 
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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 
 
 

 

 

24 maart 2012, Jaffa, Israël 

Statue of Faith 
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