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De diensten in Augustus, September, Oktober en November 
2021 in de Doopsgezinde Kerk aan de Koningsweg 12 te Alk-
maar .  

Collectedoelen: 
 

29 augustus 2021, 10.00 uur (Luisterdienst) 
Zr. H.G. Wouwenaar 

Gemeenschap Oudezijds 100  Amsterdam 
NL22ABNA0437295370 

o.v.v. Donatie 
5 september 2021, 10.00 uur (Beeld en Luisterdienst) 
Ds. L. Pondman 

Gemeenschap Oudezijds 100  Amsterdam 
12 september 2021, 10.00 uur (Luisterdienst) 
Zr. J. Bakker 

Vredeswerk Doopsgezind Wereldwerk 
NL27TRIO0786880333 

o.v.v. Vredeswerk 
19 september 2021, 10.00 uur (Luisterdienst) 
Ds. L. Pondman 

Vredeswerk Doopsgezind Wereldwerk 
26 september 2021, 10.00 uur  (Luisterdienst) 
Ds. J. Roelofs 

Vredesweek Alkmaar 
NL77INGB0002685243 

t.n.v. Alkmaarse Raad van Kerken, o.v.v. Vredesweek 
3 oktober 2021, 10.00 uur  (Beeld- en Luisterdienst) 
Zr. H.G. Wouwenaar  

Vredesweek Alkmaar 
10 oktober 2021, 10.00 uur  
Ds. L. Pondman  e.a. (!!Oogstdienst in Remonstrantse Kerk!!) 

Projecten Doopsgezinde Zending 
NL91TRIO03385200058 

17 oktober  2021, 10.00 uur  (Luisterdienst) 
Ds. R. Erkelens 

Projecten Doopsgezinde Zending 
24 oktober 2021, 10.00 uur  (Beeld- en Luisterdienst) 
Br. A. de Jong 

Voedselbank Alkmaar 
NL06RABO0116609079 

31 oktober 2021, 10.00 uur  (Luisterdienst) 
Br. Yke Aalders  

Voedselbank Alkmaar 
7 november 2021, 10.00 uur  (Beeld- en Luisterdienst) 
Ds. L. Pondman, Gemeentevergadering 

Gemeenteopbouw ADS 
NL19ABNA0243493886 

t.n.v. ADS o.v.v. Projecten Gemeenteopbouw 
14 november 2021, 10.00 uur 
Ds. B. Santema (Beeld- en Luisterdienst) 

Gemeenteopbouw ADS 
21 november 2021, 10.00 uur  (Luisterdienst) 
Ds. L. Pondman, Gedachtenisdienst 

Exodushuis Alkmaar 
NL68INGB0004324414 

t.n.v. Exodus, o.v.v. Voor Exodus Alkmaar 
28 november 2021, 10.00 uur  (Luisterdienst) 
Ds. L. Pondman, Eerste Advent en Avondmaal 

Exodushuis Alkmaar 
 
Vooralsnog zal uw aanwezigheid in de dienst door de dienst-
doende koster worden genoteerd. 
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En toen kwam corona en ineens was alles anders. De hele 
samenleving ging in lock-down en ook de meeste kerkdeu-
ren gingen dicht. Dat was even wennen. Naarstig gingen we 
op zoek naar alternatieve manieren om toch een dienst te 
houden en om met elkaar in contact te blijven. Diensten per 
mail of diensten met maar een paar mensen in de kerk die 
via internet uitgezonden werden brachten min of meer uit-
komst. Toch bleef er iets knagen. We misten iets en voelden 
allemaal dat dat ‘iets’ heel belangrijk voor ons is. We misten 
elkaar. Natuurlijk kan je ook alleen bidden, in de Bijbel lezen 
en nadenken over wat die teksten voor jou betekenen, maar 
geloven mag dan persoonlijk zijn, het is niet individueel. Je 
hebt er anderen bij nodig om je te laten voeden. Je hebt er 
anderen bij nodig om te voorkomen dat je in je eigen kringe-
tje blijft ronddraaien. Natuurlijk hoef je die anderen niet per 
se in de kerk te vinden, maar de kans dat je daar gelijkge-
stemden tegenkomt is toch groter dan elders in onze maat-
schappij. Religie, de manier waarop een geloof in de wereld 
tot uiting komt, is nooit een zaak van individuen, maar 
wordt gedragen door een gemeenschap met een gemeen-
schappelijk verhaal en wordt zichtbaar in gebruiken en ritu-
elen die helpen om in contact te komen met het heilige dat 
ons overstijgt. Het woord ‘religie’ is verwant aan het La-
tijnse woord ‘religare’ dat ‘binden’ betekent. Daarom ken-
nen alle religies plaatsen waar de gelovigen bij elkaar ko-
men en samen rituelen uitvoeren. Het christendom en ook 
het doperdom zijn daarop geen uitzonderingen. Onze  plaats 
van samenkomst is ons kerkgebouw en hoewel we onze 
kerkdienst misschien niet zo snel een ritueel noemen, het is 
het wel. De hele opbouw van de dienst is een opeenvolging 
van rituele handelingen, van zingen, bidden, Bijbellezen, 
luisteren naar een overdenking, de zegenbede en natuurlijk 
ook de rituelen van doop en Avondmaal. In al die handelin-
gen zoeken wij verbinding met elkaar én met God. En toen 
werden we ineens allemaal op onszelf teruggeworpen. Juist 
dat belangrijke element van samen iets doen viel weg. Niet 
meer elkaar begroeten, niet meer samen zingen, niet meer 
samen bidden, niet meer samen luisteren naar dat eeuwen-
oude verhaal dat keer op keer toch weer zo heel actueel 
blijkt te zijn. Soms merk je pas hoe belangrijk iets voor je is 
als je het ineens moet missen. Voorzichtig komen we nu 
weer uit onze huizen en zoeken we elkaar weer op. Het is 
nog niet als vanouds, maar toch, dat samen, dat is terug. We 
mogen gelukkig ook weer samen zingen, want niets is zo 
verbindend als samen zingen. Zingend is het soms ook mak-
kelijker om je geloof onder woorden te brengen. Ook al zijn 
de woorden van een lied soms niet helemaal de jouwe, dan 
is er altijd nog de melodie die je kan raken. Juist als je het 
even helemaal niet meer weet kan je je gedragen voelen 
door het lied op andere lippen. Zingend voeg je je in een tra-
ditie van eeuwen. Verbind je je met mensen die je zijn voor-
gegaan en stem gaven aan hun geloof. Samen zoek je  
 

verbinding met God. Verbinding met God gaat uit van het 
vertrouwen dat er een ‘tegenover’ is, dat er ergens iets of ie-
mand is die met ons bewogen is. Iemand die naar ons luis-
tert en ziet wat wij nodig hebben. Dat begint niet bij ons, 
maar bij God. Zingend en biddend reageren wij op het 
Woord waarvan wij geloven dat het op de een of andere ma-
nier bij God vandaan komt en voor ons bedoeld is. Natuur-
lijk kan je op verschillende manieren naar de Bijbel kijken: 
als van kaft tot kaft het letterlijke Woord van God, als tek-
sten die mensen door God geïnspireerd hebben opgeschre-
ven, of als een bundel van verhalen van mensen die God op 
de een of andere manier in hun leven ervaren hebben en 
daar zo door geraakt waren dat ze het doorvertelden en 
waarmee ze ook mensen na hen inspireerden om te geloven 
dat God een rol speelt in hun leven. Hoe je er ook naar kijkt: 
wij laten ons door het Woord van God inspireren in ons da-
gelijks leven. Om geïnspireerd te blijven, blijven we in de 
Bijbel lezen en zoeken we samen naar wat die verhalen voor 
ons vandaag de dag kunnen betekenen.  Als reactie daarop 
zoeken wij verbinding met God, met ons gezang en met ons 
gebed, erop vertrouwend dat God ons hoort. Bidden is niet 
een verlanglijstje inleveren. Daarmee reduceer je God tot 
een soort supersinterklaas en wordt je al snel  teleurgesteld 
als je gebeden niet verhoort lijken te worden. André Zegveld 
noemt bidden in een interview in Trouw1 een vorm van aan-
dachtig leven. Ik denk dat die omschrijving klopt. Bij bidden 
gaat het immers in de eerste plaats om aandacht voor de 
wereld om je heen. Dat begint bij het tonen van je dankbaar-
heid voor wat je aan goeds in je leven mag ontvangen. 
Daarna gaat het om aandacht voor de nood in de wereld, en 
van daaruit naar binnen naar een steeds kleinere kring om 
je heen, waarmee je in verbinding staat. En ten slotte gaat 
het om je eigen nood, om je behoefte om je gedachten te de-
len met iets of iemand die naar je luistert. Bidden is daar-
mee niet alleen persoonlijk, maar ook stem van de ge-
meente. Wie in een dienst voorgaat in gebed is eigenlijk de 
mond van de gemeente die zich tot God richt namens de ge-
meente. Bij dat publieke gebed voelen wij vaak toch wat 
schroom. Mag en kan ik wel voor een ander bidden? Doops-
gezinden kenden lang alleen een stil gebed. Niemand kan 
immers tussen jou en God in gaan staan. Vroeger was het 
wel gebruikelijk dat de voorganger ‘aanspraken voor gebed’ 
gaf, suggesties waar de gemeente in het persoonlijke gebed 
voor kon bidden. Nu doen we het eerder omgekeerd en ko-
men er soms uit de gemeente suggesties waar de voorgan-
ger in de voorbeden voor kan bidden namens de gemeente.  
Bidden wordt ook wel spreken met God genoemd. Het las-
tige is dat je in een gesprek een spel van vraag en antwoord 
verwacht, terwijl bidden toch vaak meer op een monoloog 
lijkt. Hoe weten we dan of we wel verbinding hebben met 
God? Toch zit er ook in bidden een over en weer, vooral als 
je bidden ziet als een reactie van ons op het Woord van God,  

God en mensen 
Soms zijn dingen zo vanzelfsprekend dat je er niet meer bij stil staat. Zo was het ook vanzelfsprekend dat je 
elke zondag naar de kerk kon gaan. Soms kon je de kerk misschien een keer niet bereiken door bijvoorbeeld 
de kermis of een wielerwedstrijd, maar dan kon je altijd wel ergens anders naar de kerk. Misschien was dat 
wat verder weg of van een andere ‘kleur’, maar wat je ver haalt is lekker en verandering van spijs doet eten 
zeggen ze, dus waarom zou dat voor het naar de kerk gaan niet gelden? Soms brengt het je tot nieuwe in-
zichten of kom je er juist door contact met een andere traditie achter hoe door en door dopers je zelf bent en 
waarom je de volgende zondag toch graag weer naar je eigen kerk wilt gaan. 
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zoals dat via de verhalen uit de Bijbel tot ons komt. Eigenlijk 
kan je dat heel mooi zien in het bekendste gebed dan wij 
kennen: het Onze Vader. Dat begint met een gericht zijn op 
God: 

Onze Vader  
die in de Hemel zijt, 
Uw Naam worde geheiligd; 
Uw Koninkrijk kome; 
Uw wil geschiede, 
Zowel in de Hemel als op de aarde. 

Dan draait het perspectief en komen wij zelf aan de beurt 
met waar wij behoefte aan hebben. Niet dat God dat niet zou 
weten, maar omdat wij er behoefte aan hebben om zo met 
de Eeuwige in contact te reden.  

Geef ons heden ons dagelijks brood; 
en vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven onze schuldenaren; 
en leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 

En als wij dan onze nood, behoefte en vragen om steun voor 
God hebben gebracht dan draait opnieuw het perspectief en 
volgt er een lofprijzing voor God. 

Want van U is het Koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. 

Iedere zondag voegen we al onze gebeden, die van het dank-
gebed, de voorbeden, en het persoonlijke gebed van ieder 
van ons, samen in het Onze Vader. Daarmee geven wij uiting 
van onze verbondenheid met elkaar en met God. Tenslotte 
sluiten we de dienst af met een gebed om zegen voor de tijd 
die voor ons ligt. Eigenlijk is ook dat een vraag: “God, laat 
ons niet los als wij zo van hier gaan, maar ga met ons mee de 
wereld in”. Een wereld waarin wij ons blijvend verbonden 
weten met God en met elkaar als broeders en zusters, want 
geloven mag dan persoonlijk zijn, het is nooit individueel. 

Louise Pondman 
1 Trouw – de Verdieping – 7-8-2021 
André Zegveld is priester-in-ruste en publiceert over spirituali-
teit, geloof en mystiek. 

 
Kerkenvisie 
 
We volgen al een tweetal jaren de ontwikkelingen van Ker-
kenvisie, mede op verzoek van de Kerkenraad. 
Op donderdag 5 augustus was er weer een bijeenkomst in 
het kader van Kerkenvisie, georganiseerd door de afdeling 
Erfgoed van de Gemeente Alkmaar. Zij gaan een online plat-
form ontwikkelen waar alle kerken terecht kunnen met vra-
gen en zo mogelijk antwoorden, rond bestuurlijke zaken, on-
derhoud gebouwen, technische zaken, zoals het streamen 
van diensten, maar ook voor vragen aan de burgerlijke ge-
meente. Zij zullen doorverwijzen naar de juiste loketten. 
Ook kregen we nog een extra exemplaar van het tussenrap-
port Kerkenvisie, waarin u van 40 kerken in de Gemeente 
Alkmaar, een soort paspoort vindt. Maar ook wat de toe-
komst verwachtingen zijn voor de komende 10 à 15 jaar 
voor deze kerken. Dit rapport is al eerder uitgekomen en 
ook online te vinden, maar soms is het prettig om het thuis 
eens rustig op je gemak te bekijken. Het ligt op het rek in de 
Mennozaal. 

Jopie en Bert Siebeling 
 

 

Startzondag: De verbinding herstellen 
 

5 september is onze starzondag voor het seizoen 2021 – 
2022. Als thema voor die dag hebben we gekozen: ‘de ver-
binding herstellen’. Door het coronavirus was het de afge-
lopen twee jaar vaak een uitdaging om met elkaar in contact 
te blijven. De Bijbel citerend zouden we kunnen zeggen dat 
we een woestijntijd doormaakten, waarin we allemaal min of 
meer op ons zelf werden teruggeworpen en waarin onze 
bronnen van inspiratie en bemoediging misschien wat op-
droogden. Natuurlijk, wij deden met z’n allen ons best om 
toch met elkaar in verbinding te blijven, maar bellen of mai-
len is toch iets anders dan elkaar van aangezicht tot aange-
zicht te kunnen ontmoeten. Nu er langzaamaan weer steeds 
meer mogelijk wordt breekt het moment aan om de verbin-
ding te herstellen. Daarvoor willen we op 5 september alle 
tijd nemen. We beginnen om 10.00 uur met een korte viering, 
die als beelddienst gestreamd zal worden. Rond 10.30 uur 
gaan we naar de Mennozaal om daar bij de koffie of thee met 
elkaar in gesprek te gaan. Het zal fijn zijn om de tijd te kunnen 
nemen om bij te praten met de mensen die je misschien al-
lang niet meer hebt gezien.  
Daarnaast willen we aandacht besteden aan het jaarthema 
van de ADS: ‘Nieuw Doopsgezind Peil’. De afgelopen zes jaar 
stonden in het teken van de pelgrimage van gerechtigheid en 
vrede en nu in het zevende en laatste jaar van die pelgrimage 
wordt het tijd om de balans op te maken. Wat hadden wij aan 
de bagage die we vanuit onze traditie bij ons hadden? Wat 
hebben we geleerd van de periode dat reizen en elkaar op-
zoeken niet meer mogelijk waren en we onze mede pelgrims 
alleen nog via de moderne communicatiemiddelen konden 
bereiken? Heeft die onzekere tijd ons misschien een spiegel 
voorgehouden en weten we nu beter wie we als gemeente 
willen zijn en wat wij belangrijk vinden? Hoe gaan we verder, 
nu we de verbinding kunnen herstellen? zorgen we ervoor 
dat alles zo snel mogelijk weer als vanouds is, of is er ook 
voor de Doopsgezinde Gemeente Alkmaar een Nieuw Doops-
gezind Peil denkbaar om zich op te richten? 
We willen de ochtend afsluiten met een pot-luck-lunch. We 
hopen dat iedereen daar iets voor mee wil nemen om samen 
te delen. Meestal is er dan meer dan genoeg, ook voor onver-
wachte gasten, dus lukt het niet om iets mee te nemen, 
schroom dan niet om met lege handen te komen. Wat je sa-
men deelt lijkt op wonderbaarlijke wijze vaak meer te wor-
den. 
Uiteraard nemen wij nog steeds de coronamaatregelen in 
acht. Mochten de ontwikkelingen daar aanleiding toe geven 
dan kan het zo zijn dat er aanpassingen nodig zijn of iets niet 
door kan gaan. De informatie daarover zullen we dan per 
mail aan u doorgeven. 
 

Louise Pondman 
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Zo zat ik op zo’n onverwachte mooie dag in mei buiten op 
het balkon me te koesteren in het zonnetje. Vlak boven mijn 
hoofd op de rand van het dak zat een spreeuw te kwinkele-
ren. Ik houd van spreeuwen. Waarom precies weet ik niet, 
maar misschien wel omdat ik vind dat een spreeuw een op-
gewekte vogel is. Op de meest sombere dagen hoeft er maar 
een klein streepje licht te komen of je hoort zo hier en daar 
zo’n spreeuw zijn liedje zingen. Of zingen kun je het niet 
noemen, het is meer een aaneenschakeling van kleine ge-
luidjes. Natuurlijk meten we ook hier weer met onze mense-
lijke maat. Als wij, wanneer we zingen of fluiten, meestal in 
een opgewekte stemming zijn, hoeft voor een spreeuw, of 
welke andere vogel ook, nog niet hetzelfde te gelden. Dit kun 
je allemaal bedenken als je achterover in je makkelijke stoel 
die spreeuw boven je hoofd in de gaten houdt. En als hij dan, 
even plotseling als hij kwam, weer opvliegt, gingen mijn 
blikken naar de bomen om te zien wat er daar te koop is. En 
voor de zoveelste keer bedacht ik hoe mooi dit allemaal is. 
Maar waarom is er dan toch de laatste tijd een tikje wee-
moed in me. Het is een verlangen om heel diep en intens van 
dit alles te genieten en om het vast te houden. Toch houd ik 
erg van de herfst, want wat is dat jaargetijde niet prachtig. 
Maar we begroeten de herfst niet blij en uitbundig, zoals we 
dit met het voorjaar doen. Het is alles anders, rustiger. Moei-
lijk onder woorden te brengen. Toon Hermans kon dat wel. 
Hij heeft de woorden er voor, die ik niet heb kunnen vinden. 
In zijn “klein liedje” zegt hij : 
 

1. 
Liedjes van de herfst 
zijn altijd somber 
zijn gemaakt van  
okers en van omber 
 

2. 
toch ken ik septembers 
met een gouden glans 
toch zijn er novembers 
met een toverdans 

3. 
de zon heeft in december 
mij al zo vaak verrukt 
en dikwijls heb ik rozen 
uit de sneeuw geplukt 

4. 
en daarom schrijf ik 
in dit kleine lied 
“niet wachten op de lente 
want dan komt ie niet”. 

 
Tini Visser-Schoone. 

 
Kerkelijk bureau 
Nadat het kerkelijk bureau als gevolg van de Corona maatre-
gelen lange tijd gesloten is geweest, hebben de bureaumede-
werkers besloten om m.i.v. dinsdag 31 augustus a.s. het bu-
reau weer te openen. 
Anders dan voorheen zal het bureau geopend zijn op dins-
dag- en vrijdagochtend van 09:30- tot 12:00 uur.  
Op de overige dagen is het bureau bereikbaar via tel. 072-
512 38 64 en via de e-mail: info@doopsgezind-alkmaar.nl 

           Fred Schuurmans 
 

Verbinden 
 

 
Bij het aanbrengen van “verbindingen” moet ik denken aan 
mijn specialiteit tijdens mijn padvindersjaren bij de zeever-
kenners (in Eindhoven, Dr. A F Philipsgroep): “Het schie-
manswerk”. Voor “Verkenner 1e klas” moest je allerlei kno-
pen beheersen en voor de zeeverkenners was vooral het 
touwsplitsen belangrijk. Aan boord van een (zeil)schip zijn 
nu eenmaal veel lijnen (touwen bestaan niet) voor velerlei 
functies. Soms breekt er eentje of is die tekort en dan moet 
er verbonden worden, het liefst met een splits zoals hierbo-
ven afgebeeld. Gewoon een knoop leggen is vaak niet functi-
oneel: denk aan een blok (katrollen bestaan ook al niet) 
waar doorheen de lijn moet of de handen waardoor de lijn 
moet schieten. Let op. De meester herkent men daarin dat in 
een splits niet twee strengen samen door worden gestoken 
maar ieder apart. Dat maakt de verbinding sterk (en ziet er 
beter uit)!  Zie hoe de kardelen of strengen zinnebeeldig 
staan voor de mensen die in elkaar verstrengeld een verbin-
ding aangaan om tot een sterk geheel te worden gevormd.  

Johannes de Vries 
 

Sieraden als Verbinding met herinnering: 
zoals die gouden ring 
gekregen van mijn pa. 
Twee kleuren goud 
wit en geel 
in een knoop bij elkaar gebracht. 
Het was het laatste  
verjaardagscadeau 
van hem aan mij 
gegeven. 
Klein doosje 
in zijn grote hand. 
En als ik hem draag 
dan denk ik altijd 
aan dàt moment 
en aan onze verbondenheid 
met elkaar 
toen en nu. 
Mijn Pa 
en ik  
zijn jongste kind. 

Edith de Vries-Goezinne 
 

Herfst. 
De feestelijke kerkdagen liggen achter ons, maar met het vuur van Pinksteren en dat de goede Geest in ons 
mag blijven rondwaren, kunnen we aan de slag, starten onze bijeenkomsten en projecten. Ook buiten de kerk 
werkt God om in woorden en daden zinvol bezig te zijn, maar naarmate het ouder worden, wordt het leven er 
niet makkelijker op en vind ik het persoonlijk moeilijk dat mijn lijf krakkemikkiger wordt. Niet zitten te som-
beren zeggen we dan. Het is niet anders en probeer er het beste van te maken. Geniet meer van het gewone, 
dat lang niet zo gewoon is als het lijkt. Vreugde poeren uit elke dag. 
 

mailto:info@doopsgezind-alkmaar.nl
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  Burendag  
Zou het er dit jaar dan wel van komen, een burendag? In de 
kerkenraad en de liturgiecommissie speelden wij al langer 
met het idee om eens iets voor onze buren aan de Konings-
weg te organiseren en burendag, de vierde zaterdag in sep-
tember, is daar een mooi moment voor. Ook in het voorjaar 
van 2020 schreef ik daarover al in Op Weg, maar toen konden 
onze plannen door de helaas noodzakelijke  coronamaatrege-
len niet doorgaan. Ook dit jaar zullen we pas op het laatste 
moment kunnen beslissen of we veilig zo’n bijeenkomst kun-
nen houden en de huidige ontwikkelingen zijn reden tot 
enige zorg. Toch blijven we hoop houden en gaan we vol 
goede moed een nieuwe poging wagen. De afgelopen jaren 
zijn er twee nieuwe appartementengebouwen bijgekomen 
aan de Koningsweg en daarmee zijn er ook veel nieuwe men-
sen komen wonen. Ergens nieuw komen wonen in een tijd 
dat de wereld op slot gaat is geen goede uitgangspositie om 
snel je nieuwe buren te leren kennen.  Wij hebben de grootste 
‘huiskamer’ van de straat en daarom is het misschien een 
goed idee om al onze buren een keer bij ons uit te nodigen om 
kennis te maken met elkaar en met ons. Wij willen op zater-
dag 25 september van 14.00 tot 17.00 uur ons kerkge-
bouw en ons voorplein openstellen om de buren te ontvan-
gen en daar hebben we uw hulp bij nodig, want ook alle leden, 
vrienden en belangstellenden van onze gemeente zijn in ze-
kere zin buren van de bewoners van de Koningsweg. We wil-
len het niet te ingewikkeld maken: koffie, thee, limonade en 
wat lekkers erbij. Verder kunnen er misschien een paar men-
sen voor een rondleiding in ons gebouw zorgen als daar be-
langstelling voor is (net als met Monumentendag) en verder 
hopen we dat de mensen vooral kennis willen maken met ons 
en met elkaar. Wie wil helpen met de organisatie van die mid-
dag? Een uitnodiging schrijven die we op 11 september (Mo-
numentendag) huis aan huis in de bus kunnen doen, koffie en 
thee zetten, wat lekkers bakken of kopen, enz. En verder ho-
pen we natuurlijk op mooi weer en dat zo veel mogelijk leden, 
vrienden en belangstellenden van onze gemeente zaterdag-
middag 25 september naar de kerk willen komen om gast-
vrouw of gastheer te zijn. U bent toch ook nieuwsgierig naar 
wie er allemaal rond ons kerkgebouw wonen. Opgeven kan 
via het bureau: info@doopsgezind-alkmaar.nl  

Louise Pondman 
 
 
 

 

De gesprekskringen gaan weer van 
start 
Nu de meeste mensen zijn ingeënt tegen het coronavirus 
gaat Nederland weer langzaamaan van slot. Natuurlijk moe-
ten we nog steeds voorzichtig blijven, maar ons leven begint 
weer min of meer zijn normale gang te gaan. Daarom hopen 
we dat ook de gesprekskringen in september allemaal weer 
van start kunnen gaan. Omdat we nog steeds afstand moe-
ten houden zal dit waarschijnlijk nog niet altijd in een huis-
kamer gaan lukken. Daarom komen we hier en daar op een 
alternatieve locatie bij elkaar. Hieronder een overzicht. Bij 
alle kringen zijn nog nieuwe deelnemers welkom. Voor in-
formatie kunt u terecht bij de onder de kring vermelde con-
tactpersoon. Zie daarvoor ook onze website – www.doops-
gezind-alkmaar.nl –onder ‘Wie zijn wij? Wat doen wij?’ en 
dan onder ‘gespreksgroepen en –kringen’ en kijk ook op de 
website voor de actuele data onder ‘Agenda & Activiteiten’. 
 
8 september 9.30 uur – Waardse Leeskring (2e woensdag) – 
Vermaning Broek op Langedijk  
Informatie: Hilda Wouwenaar – 072 512 60 36  
of: wouwenaar1@live.nl 
 
8 september 20.00 uur – Mennonights (2e woensdag) – 
Mennozaal  
Informatie: Louise Pondman – 072 – 8887948   
of: louise.pondman.de.wilde@gmail.com 
 
14 september 14.00 uur – Kring Bergen / Schoorl / Heerhu-
gowaard (2e dinsdag) – bij één van de leden thuis.  
Informatie: Klaartje van Leersum – 072-581 23 61  
of: hartleers@planet.nl 
 
21 september  10.00 uur – Ontmoetingskring / Kring Hei-
loo (3e dinsdag) – Mennozaal  
Informatie: Irene van de Pavert – 072-5333287  
of: Irene1851@hotmail.nl 
 
23 september 19.00 uur – Inspiratie Café (3e of 4e donder-
dag) – Mennozaal  
Informatie: Louise Pondman – 072 - 888 79 48  
of: louise.pondman.de.wilde@gmail.com 
 

Het koor gaat weer van start 
Na een periode van bijna anderhalf jaar gedwongen stil-
stand gaat ons Doopsgezind Zangkoor weer van start met de 
wekelijkse repetities. Vanaf donderdagmiddag 9 september 
a.s. gaan we onze stemmen weer oefenen. We nemen af-
scheid van onze dirigente Justina Oosters en onze bas Bert 
Colijn. Zij gaan zich vestigen in La Chapelle Faucher in de 
Périgord, waar ze een Bed & Breakfast “Au Catalpa” bezit-
ten. Tevens worden hier muziekworkshops georganiseerd. 
Op voordracht van Justina hebben we contact gezocht met 
Jan Maarten Koeman. Na een eerste kennismaking met de 
leden van het koor op maandag 5 juli j.l. hebben Jan Maarten 
en het koor aangegeven graag met elkaar verder te gaan. 
Tot slot nog een oproep voor nieuwe leden. We starten 
weer op 9 september om 14.15 uur in de Mennozaal. 

Jan Bart 
 

mailto:info@doopsgezind-alkmaar.nl
http://www.doopsgezind-alkmaar.nl/
http://www.doopsgezind-alkmaar.nl/
mailto:wouwenaar1@live.nl
mailto:louise.pondman.de.wilde@gmail.com
mailto:hartleers@planet.nl
mailto:Irene1851@hotmail.nl
mailto:louise.pondman.de.wilde@gmail.com
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Na de kerkgang kwamen meestal de getrouwde dochters 
met hun mannen bij grootmoeder op de koffie. Ze hield erg 
van de gezelligheid. Mijn grootvader zat dan al te wachten. 
Vooraf had hij nog wat werk gedaan op hun boerderij, zich 
verkleedt en reeds de zondagse sigaar in het hoofd. Werd de 
sigaar wat kleiner, dan stopte hij het laatste stukje in zijn 
mooie barnstenen pijpje. Ik zie het pijpje nog voor me. 
Grootmoeder was zuinig, maar met de Zaandammer kermis 
kregen alle kleinkinderen één gulden. Een groot bedrag, als 
je bedenkt dat toen een kaneel-of zuurstok 5 cent kostte. 
Een reep chocolade ook 5 cent en sommige zelfs 3 cent. 
Toen mijn moeder dan ook opperde dat ik een gedeelte in 
mijn spaarpot moest doen, zei ze : nee, het is voor de kermis. 
Later begreep ik wel dat de kermis in haar jeugd het enige 
grote feest van het jaar was. Ook deed ze graag allerlei spel-
letjes met ons tot en met waarzeggen. Ze was erg gelukkig 
met het gemeenteleven  zoals zich dat na 1890/1900 ont-
wikkelde. Denk maar aan zusterkringen, bijbelstudies, 
jeugdwerk, zondagsscholen enz. Dat ik in verschillende be-
sturen meewerkte en ook nog met een actief doopsgezind 
meisje trouwde, vond ze natuurlijk prachtig. Bij m’n groot-
moeder kwam rationeel nuchter denken en mystiek soms 
even bij elkaar. Op een stormachtige dag moest ze met haar 
oudste dochter over een breed water naar een weiland. Op 
de terugweg was het weer nog slechter geworden en met 
heel veel moeite kwamen ze heelhuids thuis. Daar zei de 
dochter, toen een meisje van een jaar of 16, : “moeder, ik 
heb Jezus gezien, heeft u hem ook gezien?” Ze antwoordde: 
“nee, ik heb hem niet gezien, maar jij kunt hem wel gezien 
hebben”. Die ruimte gaf ze haar dochter. Dezelfde dochter 
die ze vele jaren later moest verliezen aan de Duitse bezet-
ter, wegens het verbergen van een Joods kind. Zou ze zich 
toen verdiept hebben in het boek Job? Zonder dat ze er ooit 
over sprak, had ze altijd al zo iets van “Deo Volente, zo God 
het wil, en van “niet mijn wil, maar Uw wil geschiede”. Mis-
schien hebben deze gedachten haar geholpen bij haar ver-
driet, ook toen ze later nog hun enige zoon moesten verlie-
zen. De Doopsgezinde Gemeente Zaandam was rijk, maar 
verloor veel geld aan de in 1917 door de Russische revolutie 
waardeloos geworden effecten. Voor het eerst werd toen 
een vaste bijdrage van de leden gevraagd. Grootmoeder riep 
de familie bijeen om dat te bespreken. Mijn moeder zei op-
gewekt dat ze niet hoefde te betalen omdat ze nog niet aan-
genomen was, en dat was zo. Maar toen zij een jaar of wat 
later wel werd aangenomen, moest ze een briefje schrijven 
naar de kerkenraad met vermelding van haar bijdrage. Want 
zei grootmoeder: “Ik wil niet dat de kerkenraad er om moet 
vragen”. En zo gebeurde het. Mijn moeder vond een belijde-
nis schrijven maar erg moeilijk en wilde er vanaf zien, dan 
maar niet aangenomen. Maar geen nood, grootmoeder hielp 
haar en zou misschien gedacht hebben, als je maar eerst toe-
latingsexamen gedaan hebt, dan komt het met de rest wel 
goed, en zo was het ook. 
 

Een paar keer sprak ze, laat ik het zo maar noemen, in het 
openbaar. Het was in Amsterdam. Het moet in de jaren 
1920/30 geweest zijn. De Singelkerk is geheel gevuld met 
afgevaardigden. Een predikant heeft het woord. Als hij is 
uitgesproken staat zij op en loopt rustig naar de verbouwe-
reerde spreker en zegt zij haar visie op het gesprokene, 
waar zij het niet mee eens was en gaat dan weer rustig terug 
naar haar plaats. Iets ongehoords in die dagen, wat nog lang 
nagonsde. Ook mijn moeder hoort er van en als ze dan later 
vraagt : “maar moeder, hoe durfde je dat?”, was haar ant-
woordt : “als je werkelijk iets te zeggen hebt, zal het woord 
je altijd gegeven worden, wees daar nooit bang voor”. De 
laatste keer sprak ze bij de begrafenis van haar man. Ze was 
toen de tachtig al gepasseerd. Ze legde haar hand op de kist 
en vertelde over hun leven. De ruimte die hij haar gegeven 
had en haar vertrouwen in haar Heer en Schepper, dat het 
zo goed was. Ondanks haar verdriet toch weer : “niet mijn 
wil, maar Uw wil geschiede”. Begin 1950 reisde ik als mili-
tair naar Djakarta om ingescheept te worden naar Neder-
land. Ik reisde alleen, want mijn onderdeel was reeds eerder 
vertrokken. Mijn tocht langs de verschillende bureaus en in-
stanties voor de benodigde papieren brachten mij ook bij 
een legerpredikant. Ineens stokte ons gesprek, hij keek nog 
eens naar mijn papieren en zei: “ik zie dat u doopsgezind 
bent en uit de Zaanstreek komt, wel……..hierbij de groeten 
van uw grootmoeder uit Zaandam”. En zo vertelde hij me 
het volgende verhaal. Voordat hij uit Zaandam als legerpre-
dikant vertrok, was hij nog even bij mijn grootmoeder ge-
weest. Zij vertelde me dat ze een kleinzoon in Indië had en 
vroeg me naar hem uit te  zien. Ik zei haar dat Indië een heel 
groot land was en er wel meer dan 100.000. militairen wa-
ren, zodat het wel een wonder zou zijn als ik haar kleinzoon 
zou ontmoeten. Ze keek me eens aan. U heeft toch wel eens  
gehoord dat de wonderen de wereld nog niet uit zijn, zie 
toch maar eens naar hem om. En zie, op het scheiden van de 
markt heb ik u toch nog gevonden. Duizenden kms van huis, 
in dat hete Djakarta en die strakke militaire hiërarchie was 
daar ineens tussen ons de vertrouwde band van de broeder-
schap met als medium mijn grootmoeder. Enkele jaren later 
ontmoette ik deze predikant weer op een bijeenkomst in 
Schoorl. Nu weer als “gewoon” predikant. We spraken wat 
over ditjes en datjes en begrijpelijk over Indië. Toen we op-
stonden vroeg hij of mijn grootmoeder nog leefde. Ik kon 
dat beamen. Ze was toen al ver in de tachtig. Hij lachte een 
beetje : “wel, sinds uw grootmoeder geloof ik weer in won-
deren”. We wisten allebei waarom. Ook in haar laatste jaren 
bleef ze redelijk gezond en helder van geest. Hoewel ze nog 
zoveel mogelijk zelf deed, werd ze meer dan goed verzorgd 
door een met haar man inwonende kleindochter. Wat heb ik 
toch een rijkdom, zei ze hierover. Ze had nog twee voor haar 
belangrijke wensen. Ze wilde 92 worden, dat had iets met 
familietraditie te maken en ze wilde als het zover was thuis 
overlijden, niet in een ziekenhuis of i.d.  

 
 

Mijn Grootmoeder. 
Een verhaal over mijn grootmoeder, die haar predikant weer in wonderen deed geloven. Enige jaren terug 
door mijn helaas overleden broer Cees geschreven. Ik heb de tekst wat ingekort. Mijn grootmoeder, geboren 
in 1869, was doopsgezind. In het doopsgezinde wereldje van toen, waar de echo van het verleden nog door-
klonk, moest zij haar weg zien te vinden. En die weg vond ze. De zondagse dienst sloeg zij feitelijk nooit over. 
Ze verdiepte zich in de Zondagsbode, het latere A.D.W., en andere publicaties. Uit die veelheid van meningen 
maakte ze voor zichzelf een resultante. 
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Haar eerste wens ging niet geheel in vervulling. Ze was bijna 
90 jaar toen ze stierf. Haar tweede wens werd geheel ver-
vuld. Mijn vader ging zo af aan toe bij haar langs konden 
goed met elkaar opschieten. Mijn vader had een rustige ge-
lijkmatige natuur en daar hield ze van. Op een keer zei ze te-
gen hem dat ze het zo fijn vond dat hij er weer was, want zie 
je, het wordt minder met mij. Ik merk het : de olie raakt op, 
ik voel het. Geen pathetisch verhaal, alleen maar:  “de olie 
raakt op”.  Alleen God zal haar tranen hebben gezien, want 
ze hield zo van het leven. Toen ik eens betrokken was bij de 
samenstelling van een programma vond ik dat er te weinig 
doopsgezinde uitstraling in zat. Mijn opponent vroeg toen 
wat fijntjes wat dat dan wel was, wat meer doopsgezinde 
uitstraling. Een goede definitie kon ik niet geven. Nu ik iets 
over mijn grootmoeder heb verteld, weet ik, dat ik weer niet 
geslaagd ben haar een specifieke Doperse uitstraling te ge-
ven. Maar toch……..zij was zeker geen letterknecht, leerstel-
lige vrijheid was haar lief. En zoals eerder gezegd, met haar 
beperkte ontwikkeling, sprokkelde ze bij elkaar wat haar 
voornamelijk door de broederschap werd aangereikt. Een 
veelheid van gedachten en meningen die vaak niet met el-
kaar sporen, waarin ze haar weg moest vinden. Maar vooral, 
zij liet zich niet ondersneeuwen door haar eigen gerecht-
vaardigde twijfels en vragen. Ik vind dat ik een échte Doops-
gezinde grootmoeder had, een bijzondere grootmoeder ook, 
maar dat laatste wist ze zelf niet. 

Tini Visser-Schoone. 
 

Berichten uit het Klein Beraad 
Het is niet gebruikelijk om in de maand juli te vergaderen. 
Even pauze, even los van de gemeente. Toch zijn we  op 7 
juli, bij elkaar geweest, samen met br. Anne de Jong en zr. 
Hilda Wouwenaar, voor een evaluatiegesprek met ds. Tom 
Rijken. Een half jaar zijn we met hem op pad gegaan en nu 
was het tijd om afscheid van elkaar te nemen. In de Nieuws-
brief nr. 3 heeft u een artikel van ds. Tom Rijken kunnen le-
zen waarin hij verantwoording aflegt van zijn werkzaamhe-
den in onze gemeente. De meest opvallende verandering die 
hij ons heeft aangereikt, is het werken met een Klein Beraad 
en een Groot Beraad.  Vier maal per jaar komt het Groot Be-
raad bij elkaar voor uitwisseling en beraadslagingen. Beslis-
singen die essentieel zijn, worden in de Gemeentevergade-
ringen genomen. In de Gemeentevergadering van 30 mei 
hebben we met elkaar afgesproken om een jaar ervaring op 
te doen met dit model. In de voorjaarsgemeentevergadering 
gaan we evalueren hoe dit ons is bevallen. Nu het Klein Be-
raad nog maar uit twee leden bestaat plus onze predikant 
als adviseur wordt het Groot Beraad een belangrijke factor 
in onze gemeente. Het Klein Beraad moet anders gaan wer-
ken en meer delegeren naar de werkgroepen/commissies 
(Groot Beraad) om zo verantwoordelijkheden samen te dra-
gen. “Meer werken naar het Doperse model van een breed 
gedragen gemeente “, een steeds terugkerende zin van ds. 
Rijken. Wat ook belangrijk is, is stoppen met bepaalde acti-
viteiten als er geen menskracht voor te vinden is. Nu al  
wordt er vaak een beroep gedaan op dezelfde leden/vrien-
den. De gemeente moet niet een last worden maar inspire-
rend en de  zwaarte van “alles moet” gaan loslaten. Het is 
nog zoeken hoe we daar met elkaar vorm aan gaan geven 
maar belangrijk is dat we de wil hebben om ervoor te gaan 
richting de toekomst. Zr. Rineke de Jonge en ik hebben 18 
augustus een gesprek met de leden van de werkgroep Do-
perskerkje. We willen graag weten hoe de gemeente wordt 
 

meegenomen in het proces van het ontwikkelen van plan-
nen voor het medegebruik van ons gebouw aan derden. Ook 
in het Groot Beraad op 29 september willen we dit punt op 
de agenda zetten. Van Project Geestdrift kregen we de vraag 
of we het project een vervolg willen geven in combinatie 
met activiteiten geïnitieerd vanuit de gemeente zelf. Wat dat 
laatste betreft betekent het dat we zelf ook twee (of meer) 
activiteiten organiseren, zodat er in combinatie met de Pro-
ject Geestdrift voorstellingen een inspirerend programma 
ontstaat. Omdat we al voor eind juli moesten reageren, heb-
ben we gemeld dat we op dit moment nog geen toezegging 
kunnen doen, maar dat hun vraag zal worden meegenomen 
in het Groot Beraad. Ook hebben we gemeld dat het gebruik 
van ons gebouw (waarschijnlijk) geen probleem zal zijn 
maar dat vrijwilligers voor alle andere taken en activiteiten 
van buitenaf zullen moeten komen. Na het Groot Beraad 
komt ons definitieve antwoord. De werkgroep Doperskerkje 
heeft ons laten weten dat ze zeker achter het concept staan 
maar duidelijk een streep willen trekken en zich als werk-
groep er niet mee willen bemoeien. Vooral ook omdat ze tij-
dens de presentatie op 12 mei merkten dat leden over-
vraagd en overbelast zijn qua vrijwilligerswerk. 25 septem-
ber is er Burendag. In deze Op Weg vindt u een stukje van 
ds. Pondman over het hoe en waarom van deze dag. We ho-
pen heel erg dat u het ook leuk vindt om kennis te maken 
met de buren en naar de kerk komt om gastvrouw of gast-
heer te zijn. Opgeven bij  het bureau info@doopsgezind-alk-
maar.nl  Het bureau gaat vanaf  31 augustus op dinsdag- en 
vrijdagochtend weer open! Vanuit de ADS (Algemene 
Doopsgezinde Sociëteit) Gemeentepost kregen we een klein 
onderzoek gemaild met als titel: “Online kerkdiensten: op 
naar de hybride kerk”. Eén van de aanbevelingen was om 
toch vooral door te gaan met de online diensten ook nu al 
vele gemeenten weer fysieke diensten houden. Uit dat on-
derzoek constateren wij dat wij in onze gemeente op de 
goede weg zijn. Veel van wat erin staat is bij ons al van toe-
passing of heeft de aandacht. Een mooi compliment voor zr. 
Antoinette Hazevoet en de brs. Bert Siebeling en Jan Bart. Zij 
zetten zich enorm in om onze online diensten zo goed mo-
gelijk uit te voeren. 11 september is er weer Open Monu-
mentendag. Zr. Antoinette Hazevoet verzorgt ook nu weer 
de organisatie van deze dag maar dit is dan wel voor de laat-
ste keer. Zij hoopt voor volgend jaar het stokje door te kun-
nen geven. Wie stelt zich beschikbaar? In de dienst van 5 
september willen we aandacht geven aan de “vriendensta-
tus” van Ruben Tijmens, Michiel de Jong en Niek van der 
Ende door hun namen te schrijven in het gedachtenisboek. 
Om LHBTI+-mensen te ondersteunen bij het vinden van een 
kerk, roept Wijdekerk kerken op inzicht te geven in hun be-
leid rond LHBT+-mensen. Niet iedere LHBT+-gelovige heeft 
de moed om te vragen hoe het beleid van de kerk is als hij of 
zij er binnenstapt. Op de kaart van Wijdekerk kan een 
LHBT+-gelovige dit van tevoren bekijken. Wij vinden dit een 
mooi initiatief en hebben ons opgegeven om ook op die 
kaart te staan 

Namens het Klein Beraad 
Anneke Struijf 

Dank 
Wat leuk dat we bloemen van de kansel kregen, als dank 
voor het schilderen van het hek aan de Koningsweg. Dat was 
een verrassing! Het hek kan er weer jaren tegen.  

Hartelijk dank, Dik en Annemarie Blokker-Kossen. 

 
 

mailto:info@doopsgezind-alkmaar.nl
mailto:info@doopsgezind-alkmaar.nl
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Verlangen naar wat je niet hebt of kunt krijgen. We herken-
nen dat allemaal. Niets menselijks is ons vreemd denk ik. 
Maar vervolgens verschuift dat wat jouw ontbreekt, naar ja-
loersheid op de persoon die het wel allemaal heeft. Een gif-
tig zaadje dat gaat woekeren als het eenmaal wortel schiet.  
Verlangen naar wat voorheen zo gewoon leek voor de Lock-
down. Corona heeft onze wereld op zijn kop gezet. Ineens 
zaten we mondiaal in hetzelfde schuitje. Dat trok zich van 
gesloten grenzen niets aan. Met verstrekkende gevolgen. Ge-
liefden werden van elkaar gescheiden in verpleeghuizen, op 
de ICs, of door een plotseling reisverbod. Schrijnende verha-
len zijn er verteld. Groeiend verlangen naar fysieke nabij-
heid als voelbare verbinding. Dat verlangen groeide en 
groeide. 
Gelijktijdig scheurt de samenleving als gevolg van polarisa-
tie. Verhardende overtuigingen over vaccinatieplicht tegen-
over de vrijheid om je al dan niet te laten inenten. Overtuigd 
van het eigen gelijk is het in gesprek gaan een heilloze zaak, 
zolang je die mening aan de ander op wil dringen. Het vraagt 
levenskunst om uit de greep van het ego te blijven en toch 
begaan te zijn met de mensen om je heen, zonder iemand uit 
te sluiten. Zielsvrijheid, dat heeft een mens nodig; net zo no-
dig als ademhalen. Niet te verwarren met vrijheid binnen de 
samenleving waar via wetten en regels die vrijheid aan ban-
den wordt gelegd. Ademhalen: verbinding tussen geven en 
ontvangen, tussen buiten en binnen. Je ontvangt je eerste 
adem als pasgeborene en blaast aan het eind van je leven je 
laatste adem uit. Daar tussen speelt het leven zich af als de 
ademhaling van geven en ontvangen. De Bron of grote Geest 
of God is daarin de grondtoon. 

‘Zolang wij ademhalen,  
schept Gij in ons de kracht. 
Om zingend te vertalen,  
waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven  
tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven  
geeft stem aan onze dank. 

 

Elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank. Wat won-
dermooi is dat. Je eigen stem een solo in de levens melodie, 
wordt een meerstemmig zingen in een nieuwe harmonie. Een 
vinger in je oor om zo jezelf goed te verstaan; de ander luiste-
rend, of beider stemmen samen gaan. (woorden geschreven 
n.a.v. een huwelijk) De verbinding met die bron is er, of je 
daar nu in gelooft of niet. Dat geloof schept je belevingswe-
reld en dat is een wereld van verschil. Je kunt daar contact 
mee maken, misschien als in een gewoon telefoongesprek: 
 

Ik weet niet of het je bekend is 
Dat er een telefoon bestaat 
Die draadloos vanaf de aarde 
Rechtstreeks naar de hemel gaat. 
 
Soms is door niet geloven 
De verbinding ‘stuk’ gegaan 
Of hebben we dit toestel 
Verwaarloosd laten staan. 
 
Je zult het snel bemerken 
De lijn is altijd vrij 
‘u bent verkeerd verbonden’ 
Is er voor God niet bij.  
 
Hij wil naar je luisteren 
En zegt nooit: maak het kort 
Hij blijft wel aan het toestel 
Tot het hart is uitgestort 
 

Het is goed om op de een of andere manier een eigen ver-
binding te zoeken met de Bron of God. De schrijver Neal Do-
nald Walsch ontdekte een ‘stem’ en ging in gesprek met God. 
Daar zijn een serie boeken uit voort gekomen. 
De inademing is de inspiratie, adem van de geest. De uitade-
ming is de creatie die naar buiten gebracht wordt, met jouw 
unieke vorm en kleuring. Vanuit de stilte, als een nog onbe-
schreven blad, is in potentie alles mogelijk en ben je vrij om 
alles vorm te geven. Dit is de zielsvrijheid die onbeperkt is. 
 
Ademen is leven, leven is ademen: verbonden met alles en 
allen. 

Joke Bakker 
 

Dank 
Hartelijk dank voor de mooie plant (lavatera of struikmalve) 
die Joke Bakker mij namens de gemeente voor mijn verjaar-
dag kwam brengen en voor alle lieve kaartjes, mailtjes en 
appjes met goede wensen die ik voor mijn verjaardag heb 
ontvangen. 

Louise Pondman. 
 

Ademhalen 

Het is een bijzondere gewaarwording als je zicht krijgt op de werking van het ego. 
Zodra je IK kan zeggen begint het te groeien en aan het eind van het leven is het uitgespeeld en moet je het 
noodgedwongen afleggen. Ik noem het liever je persoonlijkheid want het woord ego heeft vaak een negatieve 
klank. Als tweede dochter binnen het gezin werd mijn oudste zus al snel mijn maatstaf. Ik keek naar haar op. 
Ik zal wat keren gezegd hebben: ‘Joke ook’, terwijl dikke tranen over mijn wangen biggelden. Toch heb ik ge-
leerd om te delen zonder alles op een goudschaaltje te wegen. Zeker met ons viertal, want er kwamen nog 
twee broers na mij,  
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Dank 
Zondag 27 juni kreeg ik de kansel bloemen en hiervoor mijn 
hartelijke dank. Ik had die week daarvoor een ongelukje met 
het monteren van een nieuwe deksel op de afvalkist buiten 
de keuken. Ik moest 3 dingen tegelijk doen, deksel vasthou-
den, schroefjes pakken en met de boormachine vast zetten 
en toen viel de rand van de deksel op mijn arm met als ge-
volg een scheur in mijn arm van 15 cm die bloedde als een 
rund. Dik heeft het eerst verbonden, maar kon de verband-
kist moeilijk vinden en vond hem ik de kerkenkamer.  Deze 
hoort in de keuken volgens mij, daar heb je meer kans op 
een ongelukje. Naar de huisartsenpost en ze hebben het met 
strips gelijmd en verbonden. Maar reken er op dat het 5 we-
ken duurt voor dat het weer dicht is, maar ik kan er bijna al-
les mee doen.    

Wiebe van Slooten. 

Dank 
Zondag 25 juli werd ik verrast door Ria Bart, die namens de 
Doopsgezinde Kerk Alkmaar een mooi boeket bracht. Ik heb 
van de bloemen genoten en ik wil jullie hiervoor heel harte-
lijk bedanken.  

Gre de Wit – Grin 

Afscheid Redactielid 
Agnes van Menen heeft haar taak als vaste redacteur van Op 
Weg neergelegd. Wij danken haar hartelijk voor haar jaren-
lange inzet voor Op Weg en voor de vele artikelen die zij ge-
schreven heeft. 

De redactie  

Herinneringen 
Het ledental van onze Doopsgezinde Gemeente in Alkmaar 
is, ondanks het feit dat er nog vele activiteiten plaats vinden, 
helaas nog steeds aan het afnemen. Tijdens de redactiever-
gadering van ‘Op Weg’ is het idee ontstaan om de herinne-
ringen van de leden en vrienden proberen vast te leggen.  
Hiertoe zijn er de volgende vragen geformuleerd. 
 
1- Hoe bent u betrokken geraakt bij de Doopsgezinde Ge-

meente in het algemeen?  

a. Hoe bent u betrokken geraakt bij de Doopsgezinde 

gemeente Alkmaar? 

2- Wat is uw eerste herinnering aan een (Doopsgezinde) 

kerkelijke gemeente? 

3- Welke anekdote uit  of gebeurtenis in de Doopsgezinde 

Gemeente wilt u graag aan ons vertellen?  

4- Wat neemt u mee uit de kerkelijke gemeente?  

5- Welke waarden van ons geloof en onze kerkelijke ge-

meente wilt u aan een volgende generatie doorgeven? 

Graag zien we uw (geschreven) herinneringen tegemoet via 
e-mail info@doopsgezind-alkmaar.nl of per post Konings-
weg 14 1811 LM Alkmaar 

De redactie  
 
 

 
 

Overzicht activiteiten september, okto-
ber, november 2021 
01-09 09.30   Klein beraad  Kerkenkamer 
05-09 10.00   Intro Jaarthema ADS  Kerkzaal 
08-09 20.00   Mennonights  Mennozaal 
09-09 14.00   Koorrepetitie  Mennozaal 
10-09 14.00   Voorbereiding Monumentendag 
11-09 09.00   Monumentendag 
14-09 14.00   Kring Bergen/Schoorl 
16-09 14.00   Koorrepetitie  Mennozaal 
20-09 09.30   Onderhoudscommissie  Mennozaal 
21-09 10.00   Ontmoetings-Heiloo kring Mennozaal 
23-09 14.00   Koorrepetitie  Mennozaal 
23-09 19.00   Inspiratiecafé  Mennozaal 
28-09 10.00   Liturgiecommissie  Kerkenkamer 
29-09 14.00   Groot Beraad  Mennozaal 
30-09 14.00   Koorrepetitie  Mennozaal 
05-10 10.00   Bijeenkomst WCP  Mennozaal 
06-10 09.30   Klein beraad  Kerkenkamer 
07-10 14.00   Koorrepetitie  Mennozaal 
12-10 14.00   Kring Bergen/Schoorl 
13-10 09.30   Waarder leeskring  Vermaning B.O.L. 
13-10 20.00   Mennonights  Mennozaal 
14-10 14.00   Koorrepetitie  Mennozaal 
19-10 10.00   Ontmoetings- Heiloo kring Mennozaal 
21-10 14.00   Koorrepetitie  Mennozaal 
21-10 19.00   Inspiratiecafé  Mennozaal 
03-11 09.30   Klein beraad  Kerkenkamer 
07-11 11.30   Gemeentevergadering  Mennozaal 
09-11 14.00   Kring Bergen/Schoorl 
10-11 09.30   Waardse leeskring  Vermaning B.O.L. 
10-11 20.00   Mennonights  Mennozaal 
Informatie bijeenkomsten kringen, zie hieronder de contact-
personen: 
Kring Bergen - Schoorl 
informatie en opgave: Klaartje van Leersum, tel. 072 
5812361, hartleers@planet.nl 
Kring Heiloo 
informatie en opgave: Irene van de Pavert, tel. 072 5333287 
, irene1851@hotmail.com 
Mennonights en Inspiratiecafé 
informatie en opgave : Louise Pondman , tel 072 – 8887948, 
louise.pondman.dewilde@gmail.com 
Waardse Leeskring 
Contactpersoon: Hilda Wouwenaar, 072 5126036, wou-
wenaar1@live.nl 
Inleverdatum copy voor Op Weg 8 november 2021. 
 

Bloemen en collecten 
  Eigen gem.   Extra  
30-05 Zr. C.van Wijngaarden  24,40        51,00 
06-06 Zr. T. van Wijngaarden- Feima 42,40        38,35 
13-06 Fam. D. Blokker   24,10        58,55 
20-06 Fam. H. Kleijn   25,85        29,00 
27-06 Br. W. van Slooten  20,20        40,45 
04-07 Zr. A. Hazevoet   21,00        52,82 
11-07 Fam. H. Smit   27,10        41,95 
18-07 Fam. J. Bakker collecte giro 777      211,90 
25-07 Zr. G. de Wit   25,85        74,10 
01-08 Br. P.Bras   32,25        21,30 
08-08 Zr. E. Volman   26,82        51,55 
15-08     Br. F. Schuurmans  19,50        57,05 
 

mailto:info@doopsgezind-alkmaar.nl
mailto:hartleers@planet.nl
mailto:wouwenaar1@live.nl
mailto:wouwenaar1@live.nl
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Na een afspraak met Michiel te hebben gemaakt, ben ik bij 
hem thuis geweest voor een nadere kennismaking, waarvan 
ik u deelgenoot wil maken. 
Michiel is in 1941 geboren in Sint Nicolaasga, dus een echte 
Fries. Met twee zussen en één broer is hij opgegroeid in 
Woudsend. Met een opleiding van de H.T.S.-elektrotechniek 
heeft hij uiteindelijk bij het Gemeentelijk Energiebedrijf in 
Amsterdam gewerkt.  
Daar verzorgde hij projecten voor voeding en distributie van 
elektriciteit in de regio Amsterdam. Eenvoudig gezegd rege-
len dat er in de huizen en bedrijven elektriciteit is. 
Woonruimte vinden in Amsterdam was in 1966 al een groot 
probleem, gelukkig kon hij een kosthuis vinden. De geza-
menlijke Amsterdamse kerken organiseerden voor kamer-
bewoners bijeenkomsten. 
Tijdens die bijeenkomsten heeft hij zijn vrouw leren kennen, 
waar hij in 1969 mee is getrouwd en drie zonen heeft gekre-
gen. In datzelfde jaar is hij naar Purmerend verhuisd naar de 
woning waar hij nu nog steeds woont.  
In 1997 kon Michiel via een 80% regeling met vervroegd 
pensioen. Dat was een moment van bezinning, hoe ga ik 
mijn leven indelen. 
Hij besloot iets met poëzie en schilderen te gaan doen. Zo 
heeft hij bij het afscheid van zijn werk een expositie van 
schilderstukken en gedichten laten zien. 
In Purmerend is hij actief in de dichterskring Waterland. 
Deze kring bestaat uit 10 dichters, die aan diverse projecten 
in Purmerend deelnemen. Daarbij moet u denken aan sa-
menwerking met fotografen, zodat er foto’s en gedichten in 
openbare ruimten van zorgcirkels en ziekenhuizen worden 
gehangen. Op uitnodiging van begrafenisondernemers ver-
zorgt de dichterskring met een koor en een groepje muzi-
kanten op Allerzielen speciale bijeenkomsten. 
Van huis uit heeft Michiel een band met de Hervormde kerk. 
In Purmerend is hij 12 jaar diaken geweest, met als taken-
pakket, zending, ontwikkelingssamenwerking, en wereld-
diaconaat. 
De link naar de Wereldwinkel was snel gemaakt, samen met 
anderen heeft hij ervoor gezorgd dat deze winkel ook in 
Purmerend is gekomen. 31 jaar is hij betrokken gebleven bij 
het runnen van de Wereldwinkel. Voor zijn betrokkenheid 
bij alles wat ik heb proberen weer te geven, is hij koninklijk 
onderscheiden. 
Aan het begin van ons gesprek heb ik gevraagd, hoe Michiel 
aan zijn inspiratie voor zijn gedichten komt.  
Als antwoord gaf hij mij, een door hem zelf uitgegeven boek-
werkje “Weer een greep uit het leven”.  Een 75-jarig leven in 
dichtvorm weergegeven. 
Twee gedichten van Michiel wil ik als afsluiting van ons ge-
sprek weergeven. 
 

Liefde verbindt 
Het is de liefde die 
mijn pen beweegt. 
Woorden rijgen zich 
als parels aaneen. 

 

Hoofden reikhalzen 
In ogen een droom. 
Monden glimlachen 
Omhelzing te hoop. 
      
Geheel woordeloos 
denken aan samen. 
Toekomst te kiemen 
aanstonds in bloei. 

        
Dichtersleven 
Bij tijd en wijle 
zal m’n geest toeven  
in de opkamers 
van m’n binnenpaleis, 
waar de schatten 
van al mijn dagen  
liggen opgeslagen.  
Om te zien  
hoe goed en kwaad het gaat. 
Te horen  
de levende woorden  
en, waar ze dood vallen  
Ik zal opmerken, ziften 
wikken en wegen. 
Lachen zal ik 
én grienen. 
Ja soms even, 
als ik word geraakt, 
zal m’n dichtader vloeien. 

 
     

Michiel, dank je wel dat je mij een kijkje in jouw leven hebt 
gegund. 

Hans de Jonge. 

 

Michiel de Jong, de mens achter de dichter/ schilder. 
In ons blad Op Weg kunnen we regelmatig gedichten van Michiel de Jong lezen. Als redactieleden willen wat 
meer van hem te weten komen. Temeer omdat hij zondag 5 september als vriend van onze gemeente in het 
gedachtenisboek wordt bijgeschreven. 
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Het Bureau van de Doopsgezinde Gemeente Alk-
maar Koningsweg 12, 1811 LM Alkmaar,  
tel. 072-512 38 64,  
e-mail: info@doopsgezind-alkmaar.nl 
 
Het bureau is geopend op dinsdag en vrijdag van 
9.30-12.00 uur voor: 
• alle zaken betreffende de gemeente en het ge-

meenteleven; 
• afspraken met de predikant; 
• vervoer naar kerkdiensten op zondag (aanmel-

den voor vrijdagmorgen); 
• melden van ziekte en/of opname in het zieken-

huis. 
 
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 
 
Klein Beraad:  
Voorzitter: A. Struijf, tel. 06-12339249 
anneke.struijf@gmail.com 
  
Penningmeester:  C.  de Jonge-van Zanen, tel.  
072-5612063, h.jonge6@upcmail.nl 
 
Secretaris:  Vacant 
 
Lid:  Vacant 
   
 
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 
 
 

Visieplan interieur kerk: programma van wensen  

 
Na de ledenvergadering van zondag 30 mei is de werkgroep Do-
perskerkje verder gegaan met het ontwikkelen van een briefing 
aan de interieurontwerper. Hij wil voor ons aan de slag met een 
eerste concept voor de inrichting van de Kerk, waarna er een in-
spraakronde volgt. Allereerst aan u de vraag om op onderstaand 
Programma van Wensen te reageren.  
Comfort 
Het comfort in de ruimte moet hoog zijn. Dat geldt zowel voor 
temperatuur, luchtvochtigheid, als ook voor het zitcomfort. Daar-
bij moet het zo zijn dat je eventueel voor een dag comfortabel kan 
zitten. Ook voor oudere mensen dienen de gekozen mogelijkhe-
den het comfort te verhogen.  
Samenhang  
Er moet zorggedragen worden voor harmonie in het interieur van 
de kerk en bijbehorende ruimten. Het is voor de toekomst van de 
kerk van belang dat het gebouw en de bijgebouwen eenheid uit-
stralen. Daarvoor is onder meer een kleurenschema en een meer-
jaren-onderhoudsplan van belang. Dan weet iedereen wat er 
wanneer op de planning staat.  
Sfeer 
Het is van belang dat er met sfeer gespeeld kan worden in de 
kerk. Door bijvoorbeeld het dimmen van verlichting of het ver-
duisteren van ramen. Zo kan er bij verschillende evenementen 
een passende sfeer worden gecreëerd.  
Modulair 
De gekozen materialen en oplossingen moeten zoveel mogelijk 
modulair ingezet kunnen worden. Afhankelijk van het evenement 
kan zo gespeeld worden met de grootte van de ruimte en de set-
ting. Dus bijvoorbeeld stoelen naast elkaar, maar ook in een cir-
kel.  
Reversibel 
De ingrepen die gedaan worden aan het gebouw moeten zo rever-
sibel mogelijk zijn en passen binnen het monumentale karakter 
van het gebouw. Dus wanneer wij kijken naar de lange termijn, 
moeten anderen na ons ook in staat gesteld worden het pand 
naar hun hand te zetten zonder dat er te ingrijpende veranderin-
gen zijn gedaan.  
 
Wij hebben gepoogd om zo goed mogelijk de grote lijnen van 
wensen voor de kerk op papier te zetten. Wij zien uw reactie en 
mogelijke aanvullende aandachtspunten hierop graag tegemoet, 
zodat wij dit mee kunnen nemen in ons contact met de ontwer-
per. U kunt een bericht sturen naar: esmedegoede@hotmail.com 
Graag vóór 9 september. In het Groot Beraad van 29 september 
wordt hier verder over gesproken. 
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