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De diensten in November en December 2021 en Januari en  
Februari 2022 in de Doopsgezinde Kerk aan de Koningsweg 
12 te Alkmaar .  

Collectedoelen: 
 

28 november 2021, 10.00 uur  (Luisterdienst) 
Ds. L. Pondman, Eerste Advent en Avondmaal 

Exodushuis Alkmaar 
NL68INGB0004324414 

t.n.v. Exodus, o.v.v. Voor Exodus Alkmaar 
5 december 2021, 10.00 uur (Beeld- en Luisterdienst) 
Ds. J. Roelofs, Tweede Advent 

Projecten Leger des Heils 
NL06RABO132577704 

o.v.v. Plaatselijke Projecten 
12 december 2021, 10.00 uur (Beeld en Luisterdienst) 
Ds. L. Pondman, Derde Advent 

Waterputtenproject 
19 december 2021, 10.00 uur (Beeld- en Luisterdienst) 
Zr. H.G. Wouwenaar, Vierde Advent 

Kerstcollecte Doopsgezind Wereldwerk 
NL27TRIO0786880333 

o.v.v. Kerstco;;ecte 
25 december 2021, 10.00 uur (Beeld- en Luisterdienst) 
Ds. L. Pondman, Kerstmis m.m.v. Koor 

Kerstcollecte Doopsgezind Wereldwerk 
2 januari 2022, 10.00 uur  (Beeld- en Luisterdienst) 
Ds. L. Pondman, Nieuwjaarsgroet 

Nog niet bekend 
 

9 januari 2022, 10.00 uur  (Beeld- en Luisterdienst) 
Zr. H.G. Wouwenaar  

Nog niet bekend 
 

16 januari 2022, 10.00 uur  (Luisterdienst) 
Ds. J. Kubacki 

Nog niet bekend 
 

23 januari  2022, 10.00 uur  (Beeld- en Luisterdienst) 
Ds. L. Pondman, Wereldbroederschapsdag 

Nog niet bekend 
 

30 januari 2022, 10.00 uur  (Luisterdienst) 
Br. Y. Aalders 

Nog niet bekend 
6 februari 2022, 10.00 uur  (Beeld- en Luisterdienst) 
Zr. E. van Houten 

Nog niet bekend 
 

13 februari 2022, 10.00 uur  (Luisterdienst) 
Ds. L. Pondman, Feest van de Bergrede 

Nog niet bekend 
 

20 februari 2022, 10.00 uur 
Ds. I. Reinhold (Beeld- en Luisterdienst) 

Nog niet bekend 
 

27 februari 2021, 10.00 uur  (Luisterdienst) 
Ds. B. Santema 

Nog niet bekend 
6 maart 2022, 10.00 uur  (Beeld- en Luisterdienst) 
Ds. L. Pondman, 1e van de 40 dagen 

Nog niet bekend 
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Kinderen krijgen is meer dan het alleen doorgeven van ge-
nen en het in stand houden van de soort. Kinderen zijn ook 
de nieuwe dragers van onze cultuur, van onze wetenschap 
en van ons geloof. Onze kinderen hoeven niet helemaal van 
voor af aan te beginnen. Ze mogen staan op de schouders 
van de generaties voor hen. Vervolgens mogen zij daar weer 
hun eigen unieke hoofdstuk aan toevoegen. Hoewel ieder-
een bij een pasgeborene op zoek gaat naar familietrekjes, 
lijkt elk kind uiteindelijk toch vooral op zichzelf, met zijn of 
haar eigen karaktertrekken en talenten. Daarmee draagt elk 
kind ook op geheel eigen wijze bij aan onze samenleving. Elk 
mens is bijzonder en dat maakt onze samenleving ook zo 
mooi kleurrijk. In de Bijbel hebben bijzondere mensen vaak 
een bijzonder geboorteverhaal. Deze kinderen hadden er ei-
genlijk niet kunnen zijn, maar bij God lijkt niets onmogelijk 
te zijn. Of moeten we zeggen, voor de verhalenvertellers was 
niets te gek? De moeders waren de leeftijd dat vrouwen 
vruchtbaar zijn al lang voorbij. Toch kregen ze nog een kind. 
Zoals Sara en Abraham, die al respectievelijk negentig en 
honderd jaar oud waren toen hun zoon Isaak geboren werd. 
Of denk aan Mozes, die eigenlijk direct na zijn geboorte op 
bevel van farao gedood had moeten worden, maar die over-
leefde omdat hij nota bene door de dochter van farao gea-
dopteerd werd. Of denk aan Elisabeth en Zacharias, die vol-
gens de Bijbel rechtvaardig waren in Gods ogen en een on-
berispelijk leven leidden, maar helaas kinderloos bleven. 
Tot God de schoot van Elizabeth ontsloot en Johannes (de 
Doper) geboren werd. Het krijgen van kinderen werd erva-
ren als een zegen van God. Waarom zou dan juist bij recht-
vaardige mensen die zegen uitblijven? Het verhaal wordt zo 
verteld dat de grootheid van God er uit blijkt. Om met Nico 
ter Linden te spreken: “de verhalen zijn niet echt gebeurd, 
maar wel waar”, dat wil zeggen ze hebben voor ons beteke-
nis. Natuurlijk hoort ook Jezus thuis in het lijstje met bijzon-
dere mensen die een bijzonder geboorteverhaal kregen. Zijn 
moeder Maria, die in ondertrouw was, maar nog maagd, 
werd uitgekozen om Gods grootheid te laten zien. De schrij-
vers van de Bijbel wilden laten zien dat de ouders van al 
deze bijzondere kinderen beschikbaar waren voor de taak 
die God voor ze in gedachte had: het opvoeden van een kind 
met een bijzondere levenstaak. Zoals Maria tegen de aarts-
engel Gabriël zei: “De Heer wil ik dienen: laat er met mij ge-
beuren wat u hebt gezegd.” Hoewel een pasgeborene nog 
volledig afhankelijk is van de zorgen van zijn omgeving 
blijkt hij toch heel goed voor zichzelf te kunnen zorgen. Eén 
kik en er zijn handen die het oppakken om het te knuffelen, 
te troosten, te voeden en te verschonen. Al snel leert het dat 
een innemende glimlach naar het gezicht dat boven de wieg 
verschijnt een glimlach terug oproept, vriendelijke woor-
den, en bovenal liefde en aandacht. Iets wat kinderen net zo 
hard nodig hebben als moedermelk om gezond groot te 
worden. Het eerste dat een kind daarmee leert is vertrou-
wen te hebben in de mensen om hem heen.   
 

Wie vertrouwen heeft leren hebben in de mensheid kijkt an-
ders naar de wereld dan wie dat basisvertrouwen mist. Dan 
is de wereld gevuld met gevaren en vijanden, in plaats van 
met mensen om mee samen te leven en samen te werken. 
Natuurlijk, dat vertrouwen zal bij iedereen een keer worden 
beschaamd, maar dat basisvertrouwen blijkt te helpen om 
daar tegen te kunnen en tegen alle tegenslag in er toch 
steeds weer op te blijven vertrouwen dat de mensen om je 
heen meestal het beste met je voor hebben.  
Hoe een kind naar de wereld leert kijken hangt ook af van 
waar het opgroeit. Het maakt nog al wat uit of je wiegje 
staat in ons rijke westen, of ergens in de binnenlanden van 
Afrika, waar gebrek is aan water, eten en gezondheidszorg. 
Het maakt nog al wat uit of je opgroeit in vredestijd of dat je 
meteen na je geboorte in een draagdoek op je moeders rug 
moest vluchten van schuilplaats naar schuilplaats om uit-
eindelijk in een ver en vreemd land op te moeten groeien 
met de onzekerheid of je daar mag blijven. 
We weten weinig over het leven van Jezus in zijn kinderja-
ren. Hoe zou hij naar de wereld om hem heen hebben geke-
ken? Als wij met onze ogen van nu naar zijn geboorte kijken, 
dan maakte hij niet zo’n goede start. Vlak voordat hij gebo-
ren zou worden moesten zijn ouders voor een volkstelling 
op reis, naar de plaats waar de familie van zijn vader Jozef 
ooit vandaan was gekomen. Reizen was in die dagen toch al 
een opgave en zeker als je hoog zwanger bent, dan is een 
reis te voet of op een ezeltje, schuddend over slecht begaan-
bare wegen zwaar. Toen het uur van de bevalling aanbrak 
was er geen plaats in de herberg voor de jonge moeder, 
schrijft Lucas. Ik denk dat zo’n herberg voor haar ook hele-
maal geen veilige plaats was. Het was er vol, vuil en het pu-
bliek was lang niet altijd van het meest beschaafde soort. Er 
waren geen kamers waar je je terug kon trekken, zoals in 
een modern hotel. Slapen deed je in een grote gedeelde 
ruimte. Ik denk dat die stal zo gek nog niet was. Daar was 
het warm en er waren geen pottenkijkers die zich er mee 
zouden bemoeien. Hoewel de bijbel er niets over schrijft,  
hoop ik toch dat iemand er een vroedvrouw bij heeft ge-
haald om Maria bij te staan. Bij het krijgen van een kind kan 
je best wat begeleiding gebruiken. Zeker als het je eerste is. 
Volgens Mattheüs moest Jezus direct na zijn geboorte al met 
zijn ouders vluchten naar Egypte, omdat Herodes hem wilde 
doden. Net zoals farao de generatie kinderen waar Mozes 
toe behoorde uit liet moorden, liet Herodes de generatie 
kinderen in Bethlehem waar Jezus toe behoorde uitmoor-
den, omdat hij bang was dat een kind hem van de troon zou 
stoten. Jezus was een vluchtelingen kind. Pas na de dood 
van Herodes keerden zijn ouders terug naar Israël, maar 
niet naar Judea, waar Archelaüs zijn vader Herodes had op-
gevolgd, maar naar Nazareth. Jezus bleef dus in zekere zin 
een vluchtelingen kind. Ik vraag mij af of die vluchtelingen-
status van Jezus de manier waarop hij later naar lijdende 
medemensen keek heeft beïnvloed.  
 
 

Er is een kind geboren….. 
Het is altijd weer even spannend rond de geboorte van een kind. De eerste vraag na de felicitatie aan de 
jonge ouders is dan ook meestal of alles goed is met moeder en kind. Geboren worden is nu eenmaal nog 
steeds een risicovolle gebeurtenis in een mensenleven. Pas als we zeker weten dat alles goed is gegaan kun-
nen we echt blij zijn. Een pasgeboren kind is een nieuw begin, een boodschap van hoop. Elk kind is een klein 
wonder. Uit de samensmelting van één enkele eicel en één enkele zaadcel, groeit een mensje, met alles erop 
en eraan. Hoewel we inmiddels weten hoe dat biologisch allemaal werkt blijft het verbluffend dat het steeds 
weer goed gaat, juist omdat we inmiddels ook weten wat er allemaal mis kan gaan. 
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Jezus groeide op in het gezin van Jozef de timmerman. Voor 
een timmerman is er altijd werk te doen. Ik neem dus aan 
dat er een zekere welvaart in het gezin was. Jozef was ook 
een vroom man, die tijdens de religieuze feesten optrok 
naar de tempel in Jeruzalem. Jezus zal dus de joodse basisre-
gels van huis uit hebben meegekregen: “Heb de HEER, uw 
God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel 
uw kracht” en “Heb uw naaste lief als uzelf.” Dat is immers 
de kern van de wet en de profeten. Jezus was een leergierig 
kind. Toen hij als twaalfjarige mee mocht naar Jeruzalem 
vonden zijn ouders hem volgens Lucas uiteindelijk terug in 
de tempel te midden van leraren, terwijl hij naar hen luis-
terde en vragen stelde. Kinderen zijn nog in staat om zich te 
verwonderen. Zaken die wij voor vanzelfsprekend aanne-
men vinden zij helemaal niet vanzelfsprekend. Kinderen 
hebben ook een haarfijn gevoel voor zaken die niet kloppen. 
Zou Jezus ook zo’n kind zijn geweest dat zijn ouders gek 
maakte met ‘waarom’ vragen? Zou het ook zo’n kind zijn ge-
weest dat zeer scherp waarneemt en gevoel heeft voor 
rechtvaardigheid en dat geregeld roept: “dat is niet eerlijk!” 
We weten weinig over de kinderjaren van Jezus, maar als we 
lezen hoe hij later optrad tegen onrecht, dan was hij vast 
zo’n kind en heeft hij zijn kinderlijke open blik op de wereld 
nooit verloren en is hij zich blijven verwonderen over on-
recht, om er vervolgens tegen op te treden; zacht en meele-
vend voor de slachtoffers van onrecht en hard voor wat het 
licht niet kan verdragen. Wij hoeven niet in de schoenen van 
Jezus te gaan staan, want die passen ons niet, maar we wor-
den wel opgeroepen om in zijn voetsporen te treden en hem 
te volgen in zijn manier van kijken naar onze wereld.  
Mooier dan  Huub Oosterhuis kan ik het niet zeggen. 
Daarom eindig ik maar met zijn woorden: 

Wek mijn zachtheid weer. 
Geef mij terug de ogen van een kind. 
Dat ik zie wat is. 
En mij toevertrouw. 
En het licht niet haat. 

(lied 925, Liedboek zingen en bidden in huis en kerk) 
Louise Pondman 

 

 

Kerstmis. 
 

 
 
Wanneer u deze Op Weg ontvangt zal de laatste maand van 
het jaar 2021 begonnen zijn. Over enkele weken zal ook dit 
jaar zijn plaats innemen in de geschiedenis. Op datzelfde 
moment begint 2022, neen, geen adempauze is ons gegund. 
De jaren vloeien in elkaar over, de onverbiddelijke tijd kent 
geen stilstand. De komende weken leven we in de advents-
tijd en zijn we op weg naar Kerstmis. En dan vraag je je wel 
eens af wat moet een wereld als de onze met Kerstmis. Zou 
er ook maar iets door veranderen? Zou Advent en het op 
weg zijn naar Kerstmis van invloed zijn in het wereldgebeu-
ren? Op deze vragen hebben wij geen antwoord. Toch is het 
goed dat wij in onze wereld, waar we zo vaak geen raad mee 
weten, toch altijd nog Kerstfeest mogen vieren. Dat dit feest, 
dit Kerstevangelie, de eeuwen door voor ons behouden is 
gebleven. Want meer dan 2000 jaar Christendom is geen 
kleinigheid. Hoeveel hoop en verwachting heeft daarin ge-
leefd? Hoeveel bittere en harde teleurstellingen liggen 
daarin opgesloten? En toch is het niet ten onder gegaan. Het 
Kerstlicht leeft in miljoenen mensenharten. Het zal ook 
schijnen in het jaar dat nu voor ons staat. Het zal aan ons 
liggen of we het zullen zien, mee van ons afhangen hoe hel-
der het zal zijn. Maar helemaal verduisteren kunnen wij het 
nooit, omdat wat van een Hogere Macht is, nooit door men-
sen teniet kan worden gedaan. Vrede op aarde begint bij het 
kind. Kind zijn is je uitstrekken naar een blije toekomst. 
Moge wij een groot mens zijn met het hart van een kind dat 
in vertrouwen, hoop en verwachting op weg is naar het 
Kind in de kribbe. En dat wij voor straks een licht mogen be-
waren dat verder reikt dan de lichtjes in onze kerstboom. 
Onze wereld van vandaag heeft er zo’n behoefte aan. Wij 
mensen leven dikwijls zo langs elkaar heen. We gaan niet zo 
royaal om met onze innerlijke rijkdom en gevoelens. 
KERSTMIS, een pakje vriendelijkheid hier en een zakje ver-
trouwen daar met een gebaar waarin de ander kan geloven. 
Misschien woont die ander wel in ons flatgebouw of in onze 
straat. Dan kan Kerstmis een feest zijn vol van menselijke 
warmte. Veel heil en zegen voor de komende tijd wens ik u 
toe. 

Tini Visser-Schoone. 
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Kerst is het feest van licht, het feest van hoop en het feest 
van verwondering. Van deze drie, spreekt het feest van het 
licht juist het meest tot de verbeelding: Als de winkelstraten 
zijn versierd met flonkerende lampjes en de kerstboom ach-
ter zoveel ramen schittert. Nu de dagen wel heel kort zijn, is 
licht van onmisbare waarde. De meeste mensen gaan nu in 
het donker naar het werk en komen in het donker thuis. 
Was het maar weer lente, verzuchten we, als we door het 
donker naar huis fietsen. De kortste dag is 21 december, 
vlak voor kerst. De reden dat wij een kerstboom opzetten, 
zal u bekend zijn: de Germanen gebruikten de dennenboom 
als symbool voor de natuur, de dennenboom is groenblij-
vend in de winter en stond symbool voor het goddelijke: 
daarom versierden de Germanen de dennentakken met ster-
ren, manen en kaarsjes. De groene boom kondigde ook de 
nieuwe lente aan, een tijd van bloei. Daarom zetten de Ger-
manen tijdens de midwinternacht, 21 december de kortste 
dag van het jaar, een groene boom neer. Vaak in het midden 
van het dorp. Deze werd dan versierd met appeltjes en an-
dere attributen, die het begin van een nieuw seizoen aan-
duidden. Later is dit gebruik overgenomen in de Christelijke 
traditie en gekoppeld aan de geboorte van Jezus.  
Mooi is, dat het licht ook vaak voorkomt in onze Neder-
landse taal. Licht als bron van hoop en bron van leven komt 
uit de Bijbel, maar wordt in de Nederlandse taal vaak gebe-
zigd. Als we geboren worden, “zien we het licht”, als we ie-
mand helpen zijn we “iemands licht in donkere dagen” en 
als “iemand een licht opgaat”, heeft diegene het begrepen. 
Suzan & Freek, een bekend Nederlands zangduo en een stel, 
hebben afgelopen 1 november het lied “Lichtje branden” uit-
gebracht. (zie kader). Het mooiste stuk uit het lied vind ik: 
‘Ik beloof, ik laat de lichten aan, Dan voelt het donker niet zo 
zwaar, Ik hoop dat je jezelf weet terug te vinden, Ik geloof 
dat soms de dingen gaan, Zoals ze in de sterren staan, Mis-
schien moet al het mooie nog beginnen, Ik laat een lichtje 
branden; Ik laat een lichtje branden voor jou’. 
Wat het voor mij betekent, is dat er soms moeilijke tijden 
zijn, maar dat er altijd iemand is die naar je omkijkt, iemand 
die zegt; hier ben ik, kom maar naar met toe! Zoals de drie 
Wijzen uit het Oosten de Ster van Bethlehem volgden, om 
naar de geboorte van het Koningskind te gaan, ze wisten 
niet waarheen en waartoe, maar ze volgden de ster. Zoals 
een vriend die je opbelt met de vraag: “hoe is het met je? Ik 
heb al lang niks meer van je gehoord, alles goed?” op een on-
verwacht moment. Zoals die hand op je schouder, op het 
moment dat je het even niet meer aankunt. Suzan & Freek 
beginnen hun songtekst met ‘Sterke mensen huilen niet, Die 
voelen meestal geen verdriet’. Ik denk dat dat iets is, wat 
leeft in onze maatschappij: doorgaan en als maakbare mens 
niet laten zien dat je kwetsbaar bent. Maar ik heb ook het 
gevoel dat dat verandert; Suzan & Freek zingen immers ook: 
wat als ik je vertel dat het anders kan?  
 

Net als ons grote boek, waaruit wij elke zondag lezen. Er is 
een andere weg. Er is een andere Weg. Het lied van Suzan & 
Freek staat voor mij bol van Christelijke symboliek! Zelfs in 
onze seculiere maatschappij, waarin mensen geloven in de 
maakbare mens, waarin mensen geloven in de kracht van 
het positief denken en dat geluk een kéúze is, is de symbo-
liek van het licht en de kracht van hoop aanwezig, of mis-
schien moet ik zeggen wéér aanwezig. De Corona crisis 
heeft het geloof in de maakbare samenleving en de maak-
bare mens aan het wankelen gebracht. Wij zijn niet degene 
met de controle. Wij zijn helemaal niet zo maakbaar als wij 
allemaal dachten. Wat zijn we kwetsbaar… 
Ik geloof ook dat de dingen gaan, zoals ze in de sterren 
staan. Alleen geef ik er de naam God aan. God weet wat goed 
is voor ons en wijst ons de weg. Het is aan ons om de stem 
van God de ruimte te geven, zodat we Hem kunnen horen. 
Suzan & Freek zingen ook: ‘Ik hoop dat je jezelf weet terug 
te vinden’. Ik denk dat we onszelf alleen maar terug kunnen 
vinden, als we om ons heen kijken en op zoek gaan naar het 
licht. Dat we het niet alleen hoeven doen, juíst niet in don-
kere dagen. Dat we naar de ander gaan en durven zeggen: 
Het gaat niet zo lekker met me vandaag. En op dat moment 
komt er een liedje van Suzan & Freek: ‘Ik laat een lichtje 
branden voor jou’. Dat we eerlijk durven delen wat er in ons 
omgaat, dat we kwetsbaar durven zijn. Want we hebben al-
lemaal periodes waarin het beter of slechter gaat. We zijn 
immers mensen! Want waar jij bent, ben ik geweest. En ei-
genlijk soms daar nog steeds. Ik schrik er dan ook niet meer 
zo van: Ik weet waar jij bent, ik ken die plaats. Die plaats van 
wanhoop of angst of verdriet. Daar laat je mij niet mee 
schrikken. Weet je wat ik doe? Ik schijn een licht erop! Ik zie 
jouw wanhoop, ik zie jouw pijn en ik zie jouw verdriet. Ik 
laat een lichtje branden voor jou, opdat jij je weg terug weet 
te vinden. De weg terug naar het Licht, waar vriendschap is 
en vertrouwen en hoop. Misschien voel je het niet meteen, 
maar het is er wel. En daarom brand ik een lichtje voor jou. 
Want als we het lichtje volgen, het lichtje van Suzan & Freek, 
of het Licht van Jezus, dan komen we uit bij elkaar. 

 Andrea Wieffering  

 

En het licht niet haat… 
Wek mijn zachtheid weer. 
Geef mij terug de ogen van een kind. 
Dat ik zie wat is. 
En mij toevertrouw. 
En het licht niet haat. 

(Huub Oosterhuis, lied 925 nieuwe liedboek) 
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  Lichtje branden, Suzan & Freek 
 

Sterke mensen huilen niet 
Die voelen meestal geen verdriet 
Wat als ik zeg dat het ook anders kan? 
Want waar jij bent ben ik geweest 
En eigenlijk soms daar nog steeds 
Ik schrik er dan ook niet meer zo van 
 
Niemand die naar je kijkt 
Of even bij je blijft 
Middenin de mist 
Om te vragen wat er is 
 
Ik beloof, ik laat de lichten aan 
Dan voelt het donker niet zo zwaar 
Ik hoop dat je jezelf weet terug te vinden 
Ik geloof dat soms de dingen gaan 
Zoals ze in de sterren staan 
Misschien moet al het mooie nog beginnen 
Ik laat een lichtje branden 
Ik laat een lichtje branden voor jou 
Ik laat een lichtje branden 
Ik laat een lichtje branden voor jou 
 
Dagen dwalen in gevoel 
Twijfels over wat je zoekt 
Soms wat verloren, dat geeft toch niet 
Besluit je om weer terug te gaan 
Dan schuif ik graag je stoel weer aan 
Weet dat er niets is veranderd hier 
 
Iemand die naar je kijkt 
Of even bij je blijft 
Middenin de mist 
Om te vragen wat er is 
 
Ik beloof, ik laat de lichten aan 
Dan voelt het donker niet zo zwaar 
Ik hoop dat je jezelf weet terug te vinden 
Ik geloof dat soms de dingen gaan 
Zoals ze in de sterren staan 
Misschien moet al het mooie nog beginnen 
Ik laat een lichtje branden 
Ik laat een lichtje branden voor jou 
Ik laat een lichtje branden 
Ik laat een lichtje branden voor jou 
 

 

 
 

Hartelijk dank 

Zondag 5 september bij binnenkomst, stonden de kansel-
bloemen al te pronken. Toen ik daarna hoorde dat ze met 
mij mee gingen, was ik blij verrast. Een mooi teken van ver-
binding!. M’n duim ging omhoog. Maandag er voor was ik 
geopereerd – een verwijdering van okselklieren links – in 
het Antoni van Leeuwenhoek. 

Michiel de Jong 

Dank 
Op zondag 12 september werden wij blij verrast door zr. 
Joke Bakker die ons de bloemen uit de dienst kwam bren-
gen. Dit naar aanleiding van Gerrits ziekenhuisopname op 
maandag 6 september. Hartelijk dank!      

Gerrit en Petra Klein 

 

Dank 

Het is een goed gebruik in onze gemeente om bij het berei-
ken van een kroonjaar niet alleen een felicitatiekaart te stu-
ren, maar die ook te laten vergezellen door een boeket bloe-
men! Nu ben ik in juli 70 jaar geworden en de kaart was 
mooi op tijd verstuurd, maar door de vakantietijd heeft zr. 
Hilda Wouwenaar kort geleden het bijbehorende boeket ge-
bracht. Hartelijk dank daarvoor!  

Edith de Vries-Goezinne 

 

Hartelijk Dank 

Hartelijk dank voor de bloemen die we vanuit de Gemeente-
vergadering van 7 nov. j.l. mochten ontvangen na het op-
houden te bestaan van de van de werkgroep doperskerkje. 
Met vriendelijke groet, 

Esme de Goede, Bert en Jopie Siebeling. 
 

Hartelijk dank 
Voor de bos bloemen die we van de gemeente mochten ont-
vangen in het kader van ons 40-jarig huwelijk. 

Gerrit en Petra Klein 
 

Hartelijk Dank 

Hartelijk dank voor het prachtige boeket dat ik kreeg, omdat 
ik de verjaardagskaarten verzorg. Ik doe het graag.  

Irene van de Pavert 
 

Wijziging Redactieadres 
Jarenlang heeft Joke Bakker de kopij voor ‘Op Weg’ verza-
meld. Samen met haar man, Kees Dinkla, heeft zij ook heel 
lang de productie van de Nieuwsbrief verzorgd. Na het over-
lijden van Kees is de productie van de Nieuwsbrief door mij 
overgenomen. In verband met gezondheidsproblemen moet 
Joke helaas, hopelijk tijdelijk, haar werkzaamheden voor ‘Op 
Weg’ beëindigen. Vanaf nu zal de kopij door mij verzameld 
worden op het adres: jan.en.ria.bart@hetnet.nl  

Jan Bart 

Afscheid Redactielid 
Helaas heeft Jeanne Kleijn-Seijffer haar taak als vaste redac-
teur van Op Weg in verband met haar gezondheidstoestand 
neer moeten leggen. Wij danken haar hartelijk voor haar ja-
renlange inzet voor Op Weg en voor de vele artikelen die zij 
heeft geschreven. 

De redactie 
  

Wist u dat….. 
Op Funda in de verkoopomschrijving van Koningsweg 15 
stond: “Bijzonder is het vrije uitzicht aan de voorzijde op het 
Doopsgezinde kerkgebouw.”  

 
 

mailto:jan.en.ria.bart@hetnet.nl
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Met behulp van ‘wegwijzers’ en plakstroken werd een een-
richtings-route uitgezet en werden ingang- en uitgang van 
elkaar gescheiden. We lieten de bezoekers binnen via de 
garderobe bij de Mennozaal. Na afloop werden ze naar bui-
ten geleid via de Grote Kerkdeuren. Zowel voor bezoekers 
als vrijwilligers pakte dit positief uit. Zeker voor herhaling 
vatbaar en zelfs een extra entree aan de Kanaalzijde lijkt 
hierin te passen. Bij de ontvangstbalie werden folders uitge-
deeld. En werden de bezoekers ’geturfd’. Voor vragen werd 
doorverwezen naar de presentatie in de Mennozaal en naar 
de vrijwilligers in de kerkzaal. Er was sprake van een na-
tuurlijke doorstroming. Er ontstonden geen lange wacht-
rijen en de bezoekers zorgden zelf dat er afstand werd ge-
houden. Tot op het laatst bleef het overzichtelijk en ont-
spannen. In de Mennozaal werd koffie aangeboden terwijl 
de presentatie van het 400-jarig Jubileum van de kerk door-
lopend werd vertoond. Veel van de bezoekers namen de tijd 
om ernaar te kijken. Vragen over de geschiedenis van de ge-
meente en het gebouw werden daarmee op voorhand beant-
woord. Dit gaf de vrijwilligers in de kerk de gelegenheid om 
ook eens wat dieper in te gaan op andere zaken. Het was ab-
soluut een pluspunt. De bezoekers kwamen overal vandaan, 
ook uit het buitenland. Soms werden door bezoekers anek-
dotes verteld over wat men zich van vroeger herinnerde be-
treffende de kerk of de Doopsgezinden. Veel gehoord: “ik 
woon hier vlakbij, kom vaak langs en nu kan ik eindelijk 
eens binnen kijken”. Voor nagekomen vragen was er in de 
kerk eveneens een tafel ingericht met folders e.d. En op de 
achtergrond was er orgelmuziek, vooral op de rustige mo-
menten prettig. Twee keer kregen we spontaan live-orgel-
muziek te horen, gespeeld door bezoekers. Om duidelijk te 
laten zien dat we open waren, werd de OMD vlag aan de Ko-
ningsweg in de standaard gezet en dit keer en dus niet op 
het kerkplein.  

 
 

Hij valt aan de Koningsweg veel beter op, maar vraagt wat 
klauterwerk. Hoewel het bezoek pas na 11:30 uur echt op 
gang kwam, mede als gevolg van de ‘raam-onthulling’ in de 
Grote Kerk, liep het ’s middag goed door tot zelfs 17:00 uur. 
Tot onze verbazing kwamen wij daardoor uit op een aantal 
van 237 bezoekers. De 100-ste en 200-ste bezoeker kregen 
gratis het boekje van Carla Rogge aangeboden. Van de ont-
vangst met koffie in de Menozaal, werd de hele dag dank-
baar gebruik gemaakt. Het leidde rond half 4 ‘s middags 
zelfs tot een helemaal volle Mennozaal maar een totaal lege 
kerkzaal, waarop de vrijwilligers in de kerk dachten dat de 
OMD bijna afgelopen was. Het was duidelijk dat men op dit 
tijdstip even behoefte had om te zitten, na al het gewandel 
langs de andere monumenten. Al met al kunnen we terug-
zien op een geslaagde dag. 

Antoinette Hazevoet  
 

 

Open Monumenten Dag 11 september 2021 
Anders dan anders maar het pakte goed uit  

Het liet lang op zich wachten tot het gemeentebestuur van Alkmaar een uitspraak deed over het doorgaan 
van de Open Monumenten Dag in de binnenstad. Pas een paar dagen voor 11 september kwam er groen licht. 
Weliswaar even omschakelen om aan de Corona restricties te voldoen, maar een dag van te voren was alles 
met zorg en in sfeer klaar gezet en kon de dag beginnen. Met veel dank aan alle tien meedenkende en mee-
werkende vrijwilligers.  
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Bachcantate “Wachet auf” in Witte Kerk 
 
Op zondag 28 november, aanvang 16.00 uur, zal Collegium 
Vocale Camerata onder leiding van Gerard Leegwater de 
Bachcantate “Wachet auf, ruft uns die Stimme” uitvoeren in 
de Witte Kerk. Het verhaal komt uit Matteüs, waarin Jezus 
vertelt over tien maagden die met olielampen op weg zijn 
naar een bruiloftsfeest. Helaas hebben vijf van hen te kort 
olie meegenomen waardoor het feest aan hun neus voorbij 
gaat. De melodie van het koraal dat Bach voor deze cantate 
als uitgangspunt nam wordt in het eerste deel in lange lijnen 
door de sopranen tegen een stemmenweefsel van de andere 
partijen ten gehore gebracht. Na het recitatief (deel 2), “Er 
kommt, der Bräutigam kommt”  volgt in het duet (deel 3) Je-
zus als bruidegom van de ziel, die als een van de slimme 
bruidsmeisjes verschijnt. Het accompagnato-recitatief (deel 
5) laat Jezus zien als de bruidegom. Een bijzondere harmo-
niek bereidt het tweede duet voor dat één van de mooiste 
liefdesduetten is. Tussen het grote ingangskoor en het slot-
koraal, waarin de violino piccolo het geestelijk bruidslied 
glans geeft, staat in het midden een koraalconcert in triobe-
zetting. De duetten en soli worden uitgevoerd door Laila 
Neuman (sopraan), David Leegwater (tenor) en Daniel Go-
lossov (bas). Zoals gebruikelijk vormt de cantate de kern 
van een compacte liturgie die onder leiding staat van ds. Jan 
Bruin.  

 
 

Waterputten voor Togo 
 
Vorig jaar hadden wij in de veertigdagentijd een project om 
geld bijeen te brengen voor de stichting Tomoka Support die 
waterputten in Togo bouwt. Eén waterput kost € 2800,-. He-
laas konden veel goede ideeën om dat bedrag bij elkaar te 
krijgen door de coronapandemie niet doorgaan. Ondanks de 
omstandigheden kwam er toch nog € 582,95 voor dit 
doel binnen, wat we vanuit de diaconie hebben aangevuld 
tot € 1200,-. Gelukkig waren wij niet de enige die deze stich-
ting een warm hart toedragen. Ook een Utrechtse Studen-
tenvereniging bracht geld bijeen en Wilde Ganzen had een 
corona actie waarbij ze de binnengebrachte gelden verdub-
belde. Uiteindelijk was er door al deze potjes samen vol-
doende budget voor niet één, maar zelfs drie nieuwe putten.  
Machteld en Anjo van Delden, familie van Jo en Edith de 
Vries en beiden actief betrokken bij de Stichting Tomoka 
Support, waren uitgenodigd om in een dienst iets over dit 
waterputtenproject te komen vertellen. Helaas is dat er door 
de coronamaatregelen tot nu toe niet van gekomen. In de 
dienst van 12 december hopen wij hen echter alsnog te ont-
vangen. De collecte in die dienst zal volledig aan het water-
putten project ten goede komen en we hebben in het Klein 
Beraad afgesproken dat we het opgehaalde bedrag vanuit de 
diaconie zullen verdubbelen (tot een bedrag van maximaal 
€ 300,- ten laste van de diaconie). Natuurlijk hopen wij ook 
nu weer op een gulle gift. Schoon en veilig drinkwater is im-
mers onmisbaar voor het welzijn van mensen. Meer infor-
matie vindt u op https://stichtingtomokasupport.org/ en 
krijgt u te horen in de dienst van 12 december. 

Louise Pondman. 
 

Een kerstherinnering 
Eén van de eerste herinneringen aan kerst dateert vanuit de 
winter dat ik net vier was geworden. We woonden in een 
groot oud huis op het Friese platteland, mijn moeder, mijn 
broer, tante Trijn en ik. De herinnering beschrijf ik vanuit de 
ogen van het kleine meisje. 
 
Het meisje is ziek, zomaar midden in de winter. 
In de kamer is het warm, daar brandt de kachel. De andere 
kamers zijn erg koud. Dus mag het meisje in de kamer.  
Het meisje heeft koorts en rilt toch nog bij de kachel.  
En het allerfijnste is, dat tante Trijn ook ziek is en op de di-
van ligt. Want mama zegt: ‘Trijn, mag ze bij jou in bed, dan 
ligt ze warm. Jij hebt ook koorts.’ Het mag. Daar ligt ze dan, 
achter de veilige rug van tante Trijn, bij de muur. Een arm 
om haar heen, dicht tegen tante Trijn aan. De wereld is zo 
veilig, zo warm als ze de kamer inkijkt. Als het donker 
wordt, haalt mama de coniferentakken in de kamer. Die had 
ze ’s middags al geplukt achter in de tuin. Het is bijna kerst-
mis, daarom gaat mama de kamer versieren. Eerst de tak-
ken achter het schilderij en een grote bos in een emmer bij 
het raam. Dan komt het allermooiste, de ballen en de slin-
gers. Mama hangt de ballen in de takken en doet de slingers 
er tussen door. ‘Zo mooi,’ zucht het meisje en ze kijkt naar 
de schitteringen van het lamplicht in de ballen. De rode lij-
ken wel kacheltjes. Hoe moet je nu zeggen dat je het zo 
mooi, zo prachtig vindt? Het meisje denkt na en zegt: ‘Als de 
kerstman komt, zal hij ook blij zijn met de versiering.’ 
Mama kijkt haar aan: ‘Waarom zou de kerstman hier ko-
men? Hij gaat vast naar kindertjes die het echt nodig heb-
ben.’ ‘Ja maar….’ Het meisje is in de war. De kerstman komt 
toch kijken, omdat het zo mooi is. Nergens anders voor. En 
dan die kindertjes. Welke kindertjes dan? Het is toch hun 
kamer? Ze weet niet wat ze zeggen moet, mama begrijpt het 
niet. Er rolt een traan langs haar wang. Tante Trijn ziet dat 
en slaat haar andere arm nu ook om haar heen en fluistert: 
‘geeft niks meid, het is gewoon mooi.’ Het meisje krijgt een 
dikke knuffel. 

Marlot Rappard 
 

 
Alkmaar, 18-12-2014 

https://stichtingtomokasupport.org/


9 
 

 

  

Ik zie daarin de weg die wij gaan in het leven. Meestal ver-
telt als metafoor voor de overgang bij het stervensproces. 
Het is troostrijk en wonderlijk tegelijk, om bij de grens van 
de fysieke dood dat perspectief te schetsen. Alsof dit wonder 
der natuur zicht geeft over die doodsgrens heen.  
Die ‘grens’ die ook wonderlijk zichtbaar is in de ogen van 
het pasgeboren kind. De grens vervaagt naar mate het kind 
ouder wordt. 
Het Thomas Evangelie spreekt hierover. 
Jezus zei: Een wijze man zal niet aarzelen een klein kind van 
zeven dagen de vragen naar de plaats van het leven, en hij zal 
leven.  
Misschien het oer kerstverhaal, waarin de geschenken van 
wierook, mirre en goud staan voor alle aardse bezittingen 
van grote waarde, maar niet ingeruild kunnen worden voor 
dat wat onbetaalbaar is: het leven te kunnen zien door de 
ogen van een kind.   
Zeven dagen oud, omdat op de achtste dag de besnijdenis 
plaats vindt. Ze markeert de opname in de gemeenschap als 
een soort grens waarna de opvoeding begint.  
Wel of niet besneden worden is niet van belang. De opvoe-
ding staat centraal. De beïnvloeding van waar je wieg heeft 
gestaan. Je zou kunnen zeggen dat het de rupsfase is van 
rupsje Nooit Genoeg: dit absorberen en verteren. Het draagt 
bij aan het groeiproces. Maar wat als je iets wezenlijks ver-
liest: je contact met de bron? Is het ‘noodzakelijk’ dat dit tij-
delijk naar de achtergrond verschuift? Wat is dat wezenlijke 
dan? Onschuld. Je raakt je onschuld kwijt door je te vergelij-
ken met anderen. Raak je echt je onschuld kwijt, of lijkt dat 
maar zo? Opnieuw een metafoor. Diep in de donkere mod-
der groeit het zaad van de lotus. Zij groeit naar het licht. 
Houdt de knop gesloten ter bescherming tegen het troebele 
water. Totdat zij aan de oppervlakte komt. De zon met haar 
stralen haar betovert en zij zich in haar pure schoonheid 
toont. Ongeschonden en rein. Dat is de boodschap van het 
kerstkind. Die onschuld. In de ogen van de grote Geest, bron 
en oorsprong van het leven is deze onschuld bewaard geble-
ven, ongeacht het ‘vuile’ water en hoe ‘slecht’ een mens ook 
heeft geleefd. Kerstfeest – feest van onwankelbare hoop. 
Licht dat alle duister overstraalt. In dat licht geloof ik heilig. 

Joke Bakker 

  

 

Verhalen uit de Doopsgezinde Gemeente Alk-
maar en andere doperse verhalen 

 

Kledingbeurs 
 
Open Monumentendag levert altijd weer boeiende gesprek-
ken met bezoekers op. Natuurlijk gaan de gesprekken op 
zo’n dag in de eerste plaats over het kerkgebouw. Daarnaast 
komen er ook vragen over waarin doopsgezinden anders 
zijn dan andere protestanten of rooms-katholieken. Soms is 
er ook ineens iemand die een verhaal met je deelt over zijn 
of haar eigen herinnering aan onze gemeente. Zo kwam er 
deze keer een mevrouw naar mij toe die vertelde dat zij zich 
de kledingbeurzen in onze kerk herinnerde. Dat was zeker 
55 jaar geleden, zei ze, toen zij zelf een jaar of 15 was. Ze 
herinnerde zich dat haar vader dan ’s morgens met de kle-
ding die ze wilden verkopen naar onze kerk ging en daar 
een nummertje meekreeg. Met dat nummertje ging haar 
moeder dan aan het einde van de dag terug naar de kerk. 
Eventueel niet verkochte kleding mocht je dan weer mee 
naar huis nemen en van de opbrengst van de wel verkochte 
kleding ging een deel naar de gemeente en een deel kreeg 
degene die de kleding had ingebracht. Ze dacht dat de ver-
deling 60% om 40% was (ik weet niet wie het grootste deel 
kreeg). “De doopsgezinden waren hun tijd daarin ver voor-
uit”, zei ze. “Zij waren de eersten in Alkmaar die met zo’n 
beurs begonnen.” Nu ben ik natuurlijk benieuwd of er nog 
andere mensen zijn die zich deze beurzen in tweedehands 
kleding kunnen herinneren en er misschien nog meer over 
kunnen vertellen. 

Louise Pondman 
. 

 
22-11-1997 Crea-Boekenmarkt 
 

Vlinder licht 
Ik houd van vlinders. Terwijl gefladder van een vogel mij altijd doet schrikken en op afstand houdt, vervult de 
nabijheid van een vlinder mij met schroom. Zo teer en kwetsbaar als het lijkt te zijn; en toch met die speelse 
overmoed van een diep vertrouwen. Graag breng ik in de herinnering het verhaal van de metamorfose van de 
rups naar de vlinder: Joppe is de naam van een bijzonder rupsje. Van kleins af aan droomt hij dat hij eens 
vliegen kan. Als ik hem zeg dat dat waar is, kan hij zijn droom niet voor zich houden en vertelt het aan ieder 
die het maar horen wil. Tot op een dag zijn vriendje Drups (dit betekent dikke rups) ‘dood’ gaat. Hij gaat zich 
verpoppen. Joppe is ontroostbaar. Dagen gaan voorbij en hij verlaat zijn vriend niet. Dan plotseling breekt de 
cocon open en verschijnt er een kleurrijke vlinder. Hij herkent zijn vriendje Drups nauwelijks. 
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Terugblik op burendag 

 
25 september was het dan zo ver, onze burendag. Twee we-
ken eerder waren er 100 uitnodigingen in brievenbussen 
aan de Koningsweg gegaan. Er scheen een vriendelijk na-
jaarszonnetje, de bloemen in de tuin stonden vrolijk te 
bloeien, koffie en thee waren gezet en nijvere bakkers had-
den voor kersentaart, appeltaart en muffins gezorgd. De 
gastvrouwen en gastheren waren er helemaal klaar voor om 
de gasten te ontvangen. Helaas waren er maar een paar bu-
ren die op onze uitnodiging ingingen. Die buren vonden het 
een heel leuk initiatief en zij vonden het ook jammer dat er 
maar zo weinig andere buren waren. We maakten die zater-
dag ook kennis met onze nieuwe huurders voor nummer 
14A. Er kwam een meneer uit Purmerend langs (die Hans 
bleek te kennen uit het Mennokoor) en Jan Willem heeft nog 
een echtpaar uit Heiloo rondgeleid, dat spontaan bij ons bin-
nen liepen. Misschien waren er niet zo veel mensen, het was 
gezellig en de gesprekken waren geanimeerd. Wat ik ge-
leerd heb uit de gesprekken met onze buren is dat het ver-
loop onder de bewoners van de Koningsweg groot is en dat 
de sociale verbanden zeer beperkt zijn. "Als ze in hun huis 
trekken zijn ze al weer op zoek naar hun volgende huis", zei 
iemand tegen mij. Dan is de behoefte om elkaar te leren ken-
nen misschien ook niet zo groot. We hebben het in ieder ge-
val geprobeerd en onze gastvrijheid laten zien, met dank 
aan allen die zich voor de burendag hebben ingezet. Het ge-
bak dat overbleef vond de volgende dag gretig aftrek bij de 
koffie na de dienst. Zo werd het zondags ook nog een klein 
feestje. 

Louise Pondman 
 

 

Streamen Kerkdiensten 
Sinds half maart van dit jaar verzorgen we regelmatig Beeld- 
en Luisterdiensten van de vieringen in onze kerk. Na de eer-
ste proefuitzendingen zijn er nog aanpassingen gemaakt om 
met name de geluidskwaliteit te verbeteren. De Beelddien-
sten zijn te volgen via YouTube en de Luisterdiensten via 
KerkdienstGemist. Beide programma’s kunnen direct bena-
derd worden met behulp van een link op onze eigen website 
https://www.doopsgezind-alkmaar.nl/  
We hopen hiermee in een behoefte aan contact, weliswaar 
op afstand, van onze gemeenteleden te voorzien. Graag ver-
nemen wij welke wensen er nog bestaan om deze uitzendin-
gen voor de kijker / luisteraar te verbeteren. 

Antoinette Hazevoet 
Bert Siebeling 

Jan Bart 
 

 

Overzicht activiteiten november en de-
cember 2021, januari en februari 2022. 
29-11 14.00 Groot Beraad  Mennozaal 
01-12 09.30   Klein beraad  Kerkenkamer 
02-12 14.15   Koorrepetitie  Kerkzaal 
08-12 09.30 Waardse Leeskring  Vermaning BoL 
08-12 20.00   Mennonights  Mennozaal 
09-12 14.00   Koorrepetitie  Kerkzaal 
14-12 10.00   Ontmoetings-Heiloo kring Mennozaal 
16-12 14.15   Koorrepetitie  Kerkzaal 
16-12 19.00 Inspiratiecafé  Mennozaal 
23-12 14.15   Koorrepetitie  Kerkzaal 
05-01 09.30   Klein Beraad  Kerkenkamer 
10-01 09.30   Commissie Onderhoud  Mennozaal 
11-01 14.00   Kring Bergen/Schoorl 
12-01 14.00   Waardse Leeskring  Vermaning BoL 
12-01 19.00   Mennonights  Mennozaal 
18-01 10.00   Ontmoetingskring  Mennozaal 
20-01 19.00 Inspiratiecafé  Mennozaal 
02-02 09.30   Klein beraad  Kerkenkamer 
03-02 14.15   Koorrepetitie  Mennozaal 
08-02 14.00   Kring Bergen/Schoorl 
09-02 09.30   Waardse leeskring  Vermaning B.O.L. 
09-02 20.00   Mennonights  Mennozaal 
10-02 14.15   Koorrepetitie  Mennozaal 
15-02 10.00   Ontmoetingskring  Mennozaal 
17-02 14.15   Koorrepetitie  Mennozaal 
24-02 19.00   Inspiratiecafé  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 21 februari 2022. 
e-mail: jan.en.ria.bart@hetnet.nl 

 
Bloemen en collecten 

Eigen gem.        Extra collecte 
22-08 Zr. L. in ’t Veld  24,60  18,45 
29-08 Zr. H. Wouwenaar    9,80  15,00 
05-09 Br. M. de Jong  28,20  65,55 
12-09 Zr./Br. G. Klein  19,75  46,95 
19-09 Zr. G. Beers  38,80  97,55 
26-09 Zr. T. van Wijngaarden  35,30  63,45 
03-10 Zr. C. van Wijngaarden  16,05  47,65 
17-10 Zr. I. v.d. Pavert  16,05  21,80 
24-10 Zr. E. Jantjes  58,30  88,95 
31-10 Zr. E. de Vries  17,60  35,30 
07-11 Zr. J. Lieftink  30,80  17,82 
14-11 Zr. J. Bakker   40,55  30,30 

 
 

https://www.doopsgezind-alkmaar.nl/
mailto:hartleers@planet.nl
mailto:wouwenaar1@live.nl
mailto:wouwenaar1@live.nl
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Kortom groei je op in een milieu waar goede leefomstandig-
heden zijn, of waar ter nauwelijks een dak boven je hoofd is 
en te eten. Wat de omgeving betreft, waarin ik ben opge-
groeid, besef ik nu dat ik niet mag klagen. Beslist geen “gou-
den lepel”, maar zo vlak na de 2e wereld oorlog opgegroeid 
hadden we een zorgeloze jeugd. In de straat waar we woon-
den stonden nog geen auto’s geparkeerd, en konden we vei-
lig spelen. We speelden hockey met oude wandelstokken, 
busje trap, reden met zelfgemaakte zeepkistauto’s. Potje 
pingel met tennisballen waarbij je bij de tegenpartij de bal 
in een putje moest zien te krijgen. In die tijd waren er nog 
geen computers, laptops, of mobiele telefoons. Als kinderen 
speelden we veel buiten. Alleen op de woensdagmiddag 
speelden we met de kinderen uit de straat monopoly of 
paardenrace, of allerlei kaartspellen bij iemand thuis. Mijn 
moeder maakte dan zelf gemaakte patat frites klaar. Aardap-
pelen in reepjes gesneden en gebakken. In het weekend 
werd er voor mij een fiets gehuurd (een doortrapper, zon-
der terugtraprem) waarop ik fietsen heb geleerd. Ik zal toen 
5 of 6 jaar zijn geweest. Een eigen fiets kreeg ik veel later, en 
dan geen nieuwe, maar een opgeknapte 2e hands. Mijn va-
der hield van fietsen, en samen hebben we veel in de omge-
ving van Haarlem gefietst. Om nog even op de huidige com-
municatie middelen terug te komen. In onze straat waren 
wij b.v. de enigen met een telefoon, en ik heb heel wat keren 
aan buren allerlei boodschappen moeten doorgeven. Dik-
wijls kwamen buren ook bij ons telefoneren. Omdat mijn va-
der bij de storingsdienst van het P.E.N. werkte, hadden wij 
telefoon. Pas zo rond 1957 waren er buren met televisie, 
waar op woensdagmiddagen de kinderen uit de straat naar 
kinderprogramma’s mochten kijken. Voor de deur van de 
buurvrouw had een groep van zo’n 10 kinderen zich op ge-
steld om te mogen kijken. En schoenen in de gang voordat 
iedereen de kamer mocht binnenkomen. 
En dan de kerstbeleving. Op de lagere Christelijke school 
werd tijdens muziekles veel aandacht besteed aan het oefe-
nen van kerstliedjes. In de hogere klassen gingen we naar de 
kerk om daar in de speciale kerstdienst deze liedjes te zin-
gen. Thuis was mijn moeder al ruimschoots voor de kerstda-
gen bezig met allerlei voorbereidingen. Mijn vader zorgde 
voor de kerstboom. Onder streng toezicht mochten wij de 
kerstversieringen in de boom hangen. Er gingen ‘echte’ 
kaarsjes in boom. Op 1e Kerstdag was het dan in spanning 
afwachten totdat de kaarsjes werden aangestoken. Tijdens 
het aansteken van de kaarsjes moest iedereen stil op z’n 
stoel blijven zitten, en mocht ook niet meer opstaan. Dat 
was altijd een bijzonder moment, echte kaarsjes geven toch 
een heel aparte sfeer. En wanneer de kaarsjes bijna waren 
opgebrand, mochten we het vlammetje uitblazen. Voor de 
veiligheid stond er een emmer naast de kerstboom. De hui-
dige kerstverlichting blijft daarbij vergeleken toch surro-
gaat. Maar de kinderen van nu zullen op een voor hun pas-
sende manier de komende tijd naar Kerst beleven.  
En hopelijk zal het corona virus niet voor alles wat we in de 
kersttijd gewend zijn te doen, de grote spelbreker zijn. 

Hans de Jonge 

 

 

 

 
 

Berichten uit het Klein Beraad. 
Waar hebben wij het in het Klein Beraad allemaal over ge-
had tussen het verschijnen van Op Weg nr. 4 en de Op Weg 
die u nu voor u heeft. Een kleine opsomming : 
Startzondag: Thema: “De verbinding herstellen”. Na een 
korte viering in de kerk is men in kleine groepjes aan de slag 
gegaan met een aantal vragen in de Mennozaal. Gesproken 
is o.a. over onze ervaring met het streamen van onze dien-
sten, elke zondag dienst of… om de twee weken, meer con-
tact met elkaar buiten de kerkdiensten en onze maatschap-
pelijke betrokkenheid. Over het streamen alleen maar lof! 
Het wordt zeer gewaardeerd. Elke zondag dienst blijft de 
voorkeur houden. Meer onderling contact door huiskamer-
bijeenkomsten in de wijk te organiseren?  Het is een idee. 
Hoe geven wij vorm aan onze maatschappelijke  betrokken-
heid? Op dit moment via collecten en af en toe het onder-
steunen van een project (zoals de waterputten)  Binnenkort 
komt een project voor Tent of Nations. Kan er meer?? 
17 leden/vrienden hebben deelgenomen aan de Potluck-
lunch. Heerlijke gerechten en geanimeerde gesprekken aan 
tafel. Burendag: Het was een leuk idee  maar de opkomst  
van buren was zeer gering.  De 3 buren die er wel waren, 
vonden het zelf ook jammer dat er zo weinig animo was. 
Groot Beraad:  Het blijft nog zoeken naar een goede vorm: 
wie worden uitgenodigd en  wie brengen agendapunten in 
naast het Klein beraad  Voorop staat nog steeds dat het 
Klein Beraad wordt ontlast. Op dit moment verzamelen we 
vanuit het Klein Beraad taken voor een eventueel te benoe-
men ambtelijk secretaris. (Van een aantal leden hebben we 
al goede suggesties ontvangen). Werkgroep Dopers-
kerkje: Het was een schok toen we in het Groot Beraad te 
horen kregen dat de werkgroep Doperskerkje zich opheft 
omdat ze vanuit de gemeente veel weerstand voelen en zich 
niet gesteund weten. (Via de mail heeft de werkgroep u ge-
informeerd over het hoe en waarom.) Het is jammer dat het 
gegaan is zoals het is gegaan maar misschien was de tijd  
nog niet rijp voor al hun plannen.  
Gemeentevergadering:  Dit keer veel afmeldingen maar er 
waren ook 22 aanwezigen. Als het goed is, vindt u in deze op 
Weg een verslag van de vergadering. Bijeenkomst met alle 
vrijwilligers voor koffiedienst, kostersdienst en lid van 
dienst. In die bijeenkomst zijn alle taken die verricht moe-
ten worden nog eens goed onder de loep genomen en waar 
nodig aangepast.  Dat was echt zinvol. Informatie per mail: 
iedere zondag krijgt u  per mail informatie over de dienst en 
als dat nodig is ook de nodige informatie uit het Klein Be-
raad. Handig want dan bent u “up to date” op de hoogte.  
Op dit moment heb ik u niet meer zo veel te melden vanuit 
het Klein Beraad. Actuele zaken  krijgt u al via de mail.    
29 november is er weer Groot Beraad. Er is een oproep ge-
daan aan de werkgroepen en commissies agendapunten in 
te brengen. De komende tijd houden we ons o.a. bezig met 
hoe verder met het visieplan van de architect, Advent en 
Kerst en hoe om te gaan met alle corona maatregelen die op 
ons af komen.  

Anneke Struijf 

 
 

Kijken vanuit de ogen van een kind. 
Hoe kijkt een kind naar zijn omgeving? Bovenstaande regels zijn variaties  op het thema van deze Op Weg: 
“Door de ogen van een kind”. Op welke plaats wordt een kind geboren, en groeit het op, is in sterke mate be-
palend hoe hij/zij naar de omgeving kijkt. Ben je met een gouden lepel geboren, of in een kribbe als geïmpro-
viseerde  wieg. 
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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:  
Ria Bart, tel. 072-5611862 
Klaartje van Leersum, tel. 072-5812361 

 

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 
 
Kopijadres: jan.en.ria.bart@hetnet.nl 
 

Uit de Alkmaarse Raad van Kerken 
 
Na lange tijd, de laatste vergadering vond plaats op 20 januari 
2020, heeft de ARK de draad op 14 september 2021 weer opge-
pakt. In de tussentijd kwam het dagelijks bestuur wel regelmatig 
bij elkaar en bracht daarvan verslag uit aan de leden van de ARK. 
Maar bij elkaar kunnen komen is toch echt anders! De activiteiten 
van de ARK hebben ook stilgelegen met uitzondering van de 
paasacties in 2020 en 2021. Het was gelukkig mogelijk deze ac-
ties door te laten gaan. Tijdens de vergadering op 14 september 
werden ervaringen uitgewisseld over de afgelopen periode 
waarin men niet op de gebruikelijke manier naar de kerk kon 
gaan. Voor alle (aanwezige) ARK-leden geldt dat men het op de 
één of andere manier mogelijk heeft gemaakt de diensten online 
te volgen. Daarbij bereikte men ook mensen die niet naar de kerk 
(kunnen) komen. Soms was dit aantal hoger dan het aantal bezoe-
kers van de fysieke diensten. Deze online-diensten worden ook 
na “corona” overal voortgezet. Het gemis aan fysieke ontmoetin-
gen werd ook breed gedeeld. 
Aandacht werd gevraagd voor Alkmaarse synagoge. De Stichting 
Alkmaarse Synagoge (SAS) is eigenaar van de synagoge en be-
heert en exploiteert het gebouw. Een nieuwe ontwikkeling is dat 
er in Alkmaar een Liberaal Joodse Gemeente is opgericht, een 
nieuw Joods kerkgenootschap. De Stichting Vrienden Alkmaarse 
Synagoge (SVAS) ondersteunt de SAS financieel. De SVAS werft 
voor dit doel vrienden en het zou mooi zijn wanneer alle Alk-
maarse kerken en geloofsgemeenschappen vriend van de syna-
goge zouden worden (€ 25 per jaar). Daarmee kan de betrokken-
heid bij de synagoge zichtbaar worden gemaakt. Informatie  is te 
vinden op de website www.alkmaarsesynagoge.nl en aanmelden 
kan via info@alkmaarsesynagoge.nl. 
Indrukwekkend was het verhaal van Marleen Kramer, werkzaam 
bij De Zwaan en bij Reakt.  
Zij vertelde over de manier waarop het inloophuis in de corona-
tijd toch contact kon houden met de bezoekers. Samen met de 
Steiger organiseerde de Zwaan het bakfietsproject. Daarmee ging 
men met een “bakkie koffie op de stoep” bij de mensen langs. 
Naast haar werkzaamheden voor de Zwaan werkt Marleen ook bij 
Reakt, een onderdeel van de Parnassiagoep. Reakt staat o.a. men-
sen met psychische problemen of een  verslavingsachtergrond bij. 
Marleen richt zich in het Bolwerkproject samen met een collega 
op daklozen in het centrum van Alkmaar. Zij doen dit vanuit de 
presentiebenadering (“er zijn voor de mensen”). Vanuit aanwe-
zigheid en vertrouwen proberen zij contact met de daklozen op te 
bouwen. Het begint met een luisterend oor waarna gezocht wordt 
naar manieren om mensen naar  hulpverlening te leiden. Op die 
manier kunnen zij iets bereiken wat de hulpverlening en de zorg 
niet lukt.  
Helaas moest de ARK afscheid nemen van Yvonne de Weerdt, 
Henk Pielage en Nico Pekel. Zij vertegenwoordigden (soms lange 
tijd) de verschillende Rooms-Katholieke parochies in Alkmaar in 
de ARK. Na de fusie van deze parochies tot de Sint Dominicuspa-
rochie heeft het betreffende bestuur besloten deze parochie zich  
door één persoon (Jan Konijn) te laten vertegenwoordigen in de 
ARK. 

 
Ria de Rijke 

secretaris 
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