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2013-09-07 Visser op Tobameer (Sumatra) 

De diensten in Maart, April en Mei 2022 in de Doopsgezinde 
Kerk aan de Koningsweg 12 te Alkmaar .  

Collectedoelen: 
 

26 mei 2022 Vermaningspad Ring Zwolle 
Blokzijl – Giethoorn – Steenwijk - Blokzijl 
Meer info: <Vermaningspad2022> 
 
29 mei 2022, 10.00 uur  (Luisterdienst) 
Zr. Ellen van Houten 

Artsen zonder Grenzen 
NL13INGB0000004054 

5 juni 2022, 10.00 uur (Beeld- en Luisterdienst) 
Ds. Louise Pondman – de Wilde, Pinksteren en Doopdienst 

Pinkstercollecte Doopsgezinde Zending 
 NL91TRIO 0338520058 

o.v.v. Pinkstercollecte 
12 juni 2022, 10.30 uur  
Wim van Houten, ARK-dienst in de Blije Mare 
 
19 juni 2022, 10.00 uur (Luisterdienst) 
Br. IJke Alders 

Pinkstercollecte Doopsgezinde Zending 
26 juni 2022, 10.00 uur (Luisterdienst) 
Br. Menno Hofman 

ADS, Inloophuis Almere 
NL19ABNA0243493886 
o.v.v. Inloophuis Almere 

3 juli 2022, 10.00 uur  (Luisterdienst) 
Br. Anne de Jong 

ADS, Inloophuis Almere 
10 juli 2022, 19.30 uur  (Luisterdienst) 
Zr. Ellen van Houten 

Vrijplaatsenfonds Dopersduin 
NL89RABO0358500850 
o.v.v. Vrijplaatsenfonds 

17 juli 2022, 10.00 uur  (Luisterdienst) 
Ds. Louise Pondman – de Wilde 

Vrijplaatsenfonds Dopersduin 
24 juli  2022, 10.00 uur  (Luisterdienst) 
Ds. Louise Pondman – de Wilde 

Doopsgezind Wereldwerk 
NL27TRIO0786880333 

o.v.v. Broederschapscollecte 
31 juli  2022, 10.00 uur  (Luisterdienst) 
Ds. Louise Pondman – de Wilde 

Doopsgezind Wereldwerk 
7 augustus 2022, 10.00 uur  (Luisterdienst) 
Br. Kok Klever 

Hospice Alkmaar 
NL33INGB0004297690 

t.n.v. Stichting ‘De Oversteek’ 
14 augustus 2022, 10.00 uur  (Luisterdienst) 
Zr. Hilda Wouwenaar 

Hospice Alkmaar 
21 augustus 2022, 10.00 uur (Luisterdienst) 
Ds. Rien Erkelens 

Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk 
NL89TRIO0379729962 

28 augustus 2022, 10.00 uur  (Luisterdienst) 
Zr. Rinske Rompen - Phaff 

Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk 
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Met het in gruzelementen vallen van het bord lijkt de 
vanzelfsprekendheid van de tekst weggevallen te zijn. We 
moeten onszelf en elkaar weer gaan bevragen wat geloven 
en samen gemeente zijn voor ons betekent. Dat is geen een-
malige gebeurtenis, zoals de doop waarmee we tot de ge-
meente zijn toegetreden, maar iets dat we moeten blijven 
herhalen, ons leven lang. Zeker in een tijd waar geloven in 
de wereld om ons heen steeds minder vanzelfsprekend 
wordt, worden we uitgedaagd om ook ons eigen geloof niet 
voor vanzelfsprekend te houden, maar keer op keer na te 
gaan wat we nog volmondig durven te belijden. In hoeverre 
is het nog waar dat we wel in, maar niet van de wereld zijn? 

Ik vind deze tekening, die bij het hoofdstuk over de 
doop op belijdenis staat, een heel rake tekening die met hu-
mor laat zien dat een beeld soms meer zegt dan duizend 
woorden. Juist omdat toetreden tot een geloofsgemeen-
schap in deze tijd niet meer vanzelfsprekend is, hebben we 
misschien een beetje ‘doopwatervrees’ gekregen. Of anders 
gezegd: we zijn er wat huiverig voor geworden om ons pu-
bliekelijk over onze geloofsovertuiging uit te spreken. Een 
halve eeuw geleden was het nog normaal om op zondag 
naar de kerk te gaan. Dan kon je hooguit met je buren van 
mening verschillen over wat de juiste kerk was. Tegenwoor-
dig moet je het al uitleggen als je überhaupt naar de kerk 
gaat. Mensen hebben soms heel vreemde voorstellingen van 
wat er in een kerk gebeurt, of waar kerkgangers in zouden 
geloven en wat ze wel of niet van hun geloof zouden mogen 
of moeten. Daar komt alleen verandering in als wij hen ver-
tellen waar we in geloven en wat dat voor ons betekent. 
Ook de leerlingen van Jezus waren bang om er voor uit te 
komen waar ze in geloofden en er openlijk voor uit te ko-
men dat ze volgelingen waren van die rondtrekkende Rabbi, 
die vlak voor Pasen was gekruisigd en waarvan de leer-
lingen vertelden dat Hij op de vroege Paasmorgen was opge-
staan. Ook voor hen was geloven iets wat je maar beter kon 
doen achter veilig gesloten deuren. Tot op die bewuste Pink-
sterdag in Jeruzalem de Heilige Geest op hen neerdaalde en 
hen inspireerde. Op het Pinksterfeest hield Petrus daarna in 
het openbaar een gloedvolle toespraak, waarin hij zijn ge-
hoor opriep: “Kom tot inkeer en laat u allen dopen in de 
naam van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw 
zonden. Dan zal de heilige Geest u geschonken wor-
den.”(Handelingen 2: 38). Voor je aan het doopwater toe-
komt, waarmee je je als gelovige laat dopen, gaat er het een 
en ander vooraf. Gaan geloven begint met het horen van ver-
halen van en over mensen die geloven. Verhalen waar de 
Bijbel vol mee staat. Verhalen die ouders en grootouders 
hun kinderen vroeger vertelden. In deze tijd is dat niet meer 
vanzelfsprekend en daarom zijn zin- en betekeniszoekers 
aangewezen op anderen die hen die verhalen vertellen. Vin-
den van de zin van je leven en gaan geloven vraagt om  

bezinning op de weg die je tot nu toe in het leven gegaan 
bent. Al die geloofsverhalen vormen daarbij een spiegel 
waar je je leven in kunt bekijken. Was dat de weg die God 
voor je bedoeld had en waarmee je volledig tot je recht zou 
komen? Niet worden zoals je bedoeld bent, je doel missen, 
dat is zonde. Durf je de stap te doen om je om te keren en 
een andere weg te kiezen? Een weg waar je in gelooft en 
waarop je je open durft te stellen voor God. Dan zal de Hei-
lige Geest je geschonken worden, zegt Petrus. Dat wil zeg-
gen God gaat zich via zijn Geest met jou bemoeien en jij laat 
dat toe. Je laat je inspireren en durft volmondig ‘ja’ tegen 
God te zeggen. Dat noemen we de inwendige doop, waar-
mee we proberen uit te drukken dat de Heilige Geest zo ons 
leven binnen komt, dat we er anders van worden en anders 
in het leven komen te staan. We sluiten de weg die achter 
ons ligt af. We zetten een streep onder ons leven tot nu toe, 
met alle tekortkomingen daarin en mogen een volledig 
nieuwe start maken. In oude belijdenissen wordt dat soms 
omschreven als wanneer wij ons laten dopen dan gaan we 
door het water van de dood en sterven zo met Christus, 
waarna we als nieuw geboren met Christus opstaan. Met de 
belijdenis van je geloof en de bevestiging daarvan door de 
doop geef je aan in de voetsporen van Jezus te treden en in 
navolging van hem te willen leven. Je treedt toe tot het Li-
chaam van Christus, de gemeente, waarin je samen met an-
dere gelovigen handen en voeten aan dat geloof wilt geven. 
Daden gaan woorden immers te boven. De gemeente heeft 
de taak om het zout der aarde en het licht der wereld te zijn 
(Mattheüs 5: 13 – 16). Dat is iets dat we alleen samen waar 
kunnen maken. Daarom gaan we door het doopwater heen 
niet alleen een verbintenis met God, maar ook met elkaar 
aan. Daarom vragen we bij een doop niet alleen aan de do-
peling of het zijn of haar nadrukkelijke wens is om op zijn of 
haar belijdenis door de doop tot de gemeente toe te treden, 
maar vragen we ook aan de gemeente om haar eigen geloof 
te bevestigen en de eigen belofte aan God te vernieuwen en 
daarna of zij bereid is om deze dopeling in haar midden op 
te nemen. Een feestelijk moment, zowel voor de dopeling als 
voor de gemeente, dat we zeker uitbundig moeten vieren. 
Daarna begint het eigenlijk pas, voor de dopeling én voor de 
gemeente: leven in navolging van Jezus Christus en zout en 
licht voor de wereld willen zijn. Dat gaat inderdaad over da-
den die woorden te boven gaan, maar ook over die woor-
den: steeds opnieuw durven te getuigen van waar je in ge-
looft. Vertellen waar je hart vol van is, want doopwater 
blust het vuur niet uit, maar wakkert het juist aan, omdat 
het je diep van binnen, in je ziel raakt. De doop begint im-
mers met de inwendige doop door de Heilige Geest. Het is 
God die ons roept en die vraagt om een volmondig ‘ja’. En 
het is Jezus zelf die ons de wereld in stuurt met de opdracht: 
“Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door  

Doopwater 
De hiernaast afgebeelde cartoon is gemaakt door Bert Kuipers en komt uit het boekje ‘gelo-
ven vragenderwijs, aanzet tot doopsgezind belijden’, dat in 1990 door de ADS werd uitge-
ven. Voor velen is dit boekje beter bekend als ‘het scherven boekje’ zo genoemd naar de af-
beelding van het in scherven gevallen wandbord van Makkumer aardewerk op de kaft. Op 
dat bord staat het bekende en bij veel doopsgezinden geliefde vers van dominee Sibold 
Sicco Smeding: “Dopen wat mondig is, spreken dat bondig is, vrij in ‘t christelijk geloven, 
daden gaan woorden te boven”, maar je moet de scherven weer bijeen puzzelen om het ge-
dicht te kunnen lezen.  
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hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de hei-
lige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles 
wat Ik jullie opgedragen heb.” (Mattheus 28: 19 – 20) Daar is 
natuurlijk wel moed voor nodig en wat inspiratie door de 
Geest. 

Louise Pondman 
 

Het Onze Vader – Heer leer ons bidden 
In vrijwel elke kerkdienst bidden wij het Onze Vader. 

Het is een gebed dat ons met alle christelijke tradities ver-
bindt en tot op zekere hoogte ook met het Jodendom. In de 
eerste eeuwen was het Onze Vader het laatste dat catechi-
santen leerden voor ze in de Paasnacht gedoopt werden en 
toetraden tot de nieuwe Vader-kind relatie.  

Het gebed zoals wij dat meestal bidden staat in het 
evangelie naar Mattheus (6: 9 – 13), midden in de Bergrede. 
We vinden het echter ook in een iets andere vorm terug in 
het evangelie naar Lucas (11: 2 – 4). Als de leerlingen Jezus 
biddend aantreffen vragen ze hem om hen ook te leren bid-
den, net zoals Johannes zijn leerlingen dat geleerd had. Hij 
zei tegen hen: ‘Wanneer jullie bidden, zeg dan: 

“Vader, laat uw naam geheiligd worden  
en laat uw koninkrijk komen. 
3Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. 
4Vergeef ons onze zonden, 
want ook wijzelf vergeven iedereen 
die ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving.”’ 

U ziet het, het gebed is daar nog beknopter dan wij ge-
wend zijn. Dat sluit aan bij wat er in de Bergrede staat: als je 
bidt doe dat dan niet met veel omhaal van woorden en maak 
er geen show van, maar ga in je binnenkamer en houdt je ge-
bed als iets tussen jou en God. God heeft ons gebed niet no-
dig, Hij weet allang wat wij nodig hebben. Wij hebben het 
gebed nodig om in verbinding te blijven met God. Bidden is 
het onderhouden van die relatie. Wanneer we bidden gaan 
we er vanuit dat er een ‘tegenover’ is, dat ons gebed ge-
hoord wordt. 

De kracht van het gebed zoals Jezus het ons leerde zit in 
de compacte eenvoud. Het begint met het aanspreken van 
God; “Onze Vader”, niet mijn Vader, maar onze Vader. We 
bidden niet voor onszelf alleen, we bidden voor alle kin-
deren van God, de hele gemeente, de hele wereld. Dan vol-
gen er twee keer drie beden. De eerste drie gaan over zaken 
van God, die ook onze zaak moeten worden, het heiligen van 
zijn Naam, de komst van zijn Koninkrijk en het doen van zijn 
Wil. De tweede serie van drie beden gaan over zaken van 
ons waarvan wij hopen dat ze ook zaken van God worden; 
dat wat wij dagelijks nodig hebben om van te leven, verge-
ving van wat wij misdeden en gered worden uit de greep het 
kwaad.  

Dan volgt er nog een afsluiting van het gebed, de zoge-
naamde doxologie, of lofprijzing. Die stond niet in de oor-
spronkelijke tekst van Mattheüs, maar komt uit 1 Kronieken 
29: 10 – 13, uit een gebed van David. Dit gedeelte is waar-
schijnlijk al in één van de eerste eeuwen van onze jaartelling 
aan het Onze Vader toegevoegd. Daarmee kreeg het gebed 
een drieslag van een begin dat gericht is op God, gevolgd 
door gericht zijn op onszelf en afgesloten met opnieuw ge-
richt zijn op God. 

Een vertrouwd gebed met een vaste tekst kan troost en 
steun geven op momenten dat je dat nodig hebt. Tegelijk 
kan een vaste tekst ook een sleur worden en lopen we het  

risico om misschien af en toe een beetje gedachteloos te bid-
den. Daarom wissel ik in de dienst zo nu en dan de versies 
van het Onze Vader met elkaar af. Zo blijven we scherp. 
Soms de vertrouwde versie die gebaseerd is op de Bijbelver-
taling uit 1951, soms die gebaseerd is op de Nieuwe Bijbel-
vertaling en een andere keer bijvoorbeeld een hertaling van 
Huub Oosterhuis of van één van onze gemeenteleden. Elke 
vertaling of hertaling laat zo zijn eigen accenten oplichten in 
de tekst en zet ons daarmee weer even aan het denken over 
wat we nu eigenlijk bidden. Ter illustratie en inspiratie hier-
onder het Onze Vader in de versie uit 1951 en 2014 naast 
elkaar. 

 
NBG versie (1951) 

 
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. 
 
Geef ons heden ons dage-
lijks brood; 
 
en vergeef ons onze schul-
den, 
zoals ook wij vergeven 
onze schuldenaren; 
 
en leid ons niet in verzoe-
king, 
maar verlos ons van de 
boze. 
 
Want van U is het Konink-
rijk 
en de kracht en de heerlijk-
heid 
in eeuwigheid. 
Amen. 

 

NBV versie (2014) 

 
Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd 
worden, 
laat uw koninkrijk komen 
en uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
 
 
Geef ons vandaag het 
brood dat wij nodig heb-
ben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij hebben ver-
geven wie ons iets schuldig 
was. 
 
En breng ons niet in be-
proeving, 
maar red ons uit de greep 
van het kwaad. 
 
Want aan u behoort het ko-
ningschap, 
de macht en de majesteit 
in eeuwigheid. 
Amen. 

 

 

De liturgiecommissie daagt u uit   
om zelf met het Onze Vader aan de slag te gaan en een eigen 
versie te schrijven. Voor de startzondag op 4 september wil-
len wij het Onze Vader tot thema van de dienst maken en 
daar krijgt u eigen Onze Vader ook een plaats in. U mag uw 
gebed dan meenemen, maar u mag het mij ook vast mailen 
(louise.pondman.de.wilde@gmail.com). 

 
Louise Pondman 

 

mailto:louise.pondman.de.wilde@gmail.com
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Wat mij is bijgebleven, is een voorval wat te maken heeft 
met water: “Kan ik me wassen?” “Ja, zeker”, zegt Miriam, 
mijn hostmom, “hier heb je water”. Ze geeft me een afwasteil 
met nog net geen 1 cm water. Ik kijk haar aan. “Doe je zuinig 
met het water? En als je klaar bent, het water niet weg-
gooien, ik ga het nog gebruiken, voor de afwas”.  

Dit voorval staat me nog helder voor de geest: zó weinig 
water om te kunnen gebruiken. Zó weinig water voor de 
planten, voor de schoonmaak, om te drinken om te wassen....   

Na de oproep van zr. Ulrich kwamen deze herinneringen 
weer boven. En ook de machteloosheid die ik heb gevoeld: 
wat kan ík nu doen? Wat heb ik in mijn macht om te voorko-
men dat bomen worden gekapt of  als mensen het recht op 
water wordt ontzegd? Hoe gaan we hiermee om? 

En ik bedacht me: We hebben geld ingezameld voor 
nieuwe olijfbomen. We hebben geluisterd naar zr. Ulrich en 
haar verhaal gedeeld. We hebben gebeden en kaarsjes ge-
brand. En ik dacht terug aan wat me werd gezegd toen ik 
een klein meisje was: “dat is een druppel op een groeiende 
plaat”. Maar is dat wel zo?  

Want van ons geld (€660,20!) worden 66 nieuwe olijfbo-
men geplant. Dat is tastbaar. Het doet ertoe. Onze kaarsjes 
en onze gebeden worden gevoeld en gehoord. Het doet er-
toe. En het vertellen van het verhaal van de familie Nassar 
zorgt ervoor dat anderen er óók van horen. Dat doet ertoe! 

En al deze dingen zijn allemaal druppels: onze eigen 
druppels op de gloeiende plaat. We hebben allemaal een 
druppel. En als al onze druppels samenkomen en zich sa-
menvoegen wordt het een stroom, dan wordt het een vloed! 
En dan heel misschien, kunnen wij met zijn allen,  met al 
onze  druppels, de gloeiende plaat wel afkoelen. 
 

Andrea Wieffering  

 
Uitnodiging bij Doopdienst 
 
Op 1e Pinksterdag, 5 juni, is mijn doopdienst. Ik hoop dat jul-
lie dit met mij willen vieren. 
Na afloop van deze dienst is er, zoals altijd, koffie en thee. 
Aansluitend is er een eenvoudige lunch voor gemeentele-
den, mijn familie en vrienden. 
Vind je het leuk om hieraan deel te nemen, dan ben je van 
harte welkom. 
 
Graag aanmelden vóór woensdag 25 mei bij mij: 
via de mail: irene1851@hotmail.com 
of via telefoon: 072-5333287 
 
Ik hoop dat je er bij bent. 

Irene van de Pavert 

 

 
2013-09-25 Git-Git Waterval (Bali) 

 

Steunpunt Verlies en Rouw 
 
Op 17 mei was het Steunpunt Verlies en Rouw weer open 
voor ieder die een dierbare heeft verloren. En het  maakt 
niet uit hoe lang of kort geleden dat is. Vaak is het zo dat je 
na langere tijd wel behoefte hebt om  over je dierbare te 
vertellen maar dat je dat niet goed durft om je omgeving 
niet te belasten. In het Steunpunt kom je lotgenoten tegen: 
mensen die ook een dierbare hebben verloren. Elk verlies is 
anders maar toch herkennen mensen veel in elkaar. 
Het Steunpunt is een initiatief van aandachtscentrum de 
Zwaan. Het is elke derde dinsdag van de maand geopend en 
wordt begeleid door Eva Snieder en Marja Ligterink, beiden 
ervaren rouwbegeleiders. We starten om 14.00 uur met 
koffie en thee en na een half uur gaan we verder met een 
thema. 
Op 17 mei hadden we een bijzonder thema. Marjan Uljee 
vertelde over Etty Hillesum. In 1943 vond zij de dood in 
Auschwitz. Zij liet dagboeken na waarin ze blijk gaf van 
innerlijke wijsheid. Haar vermogen om in de waanzin van 
oorlogstijd te reflecteren op zichzelf en de wereld om haar 
heen dwingt niet alleen respect af, maar is ook een grote 
inspiratiebron voor veel mensen die worstelen met 
verliezen in hun leven. Ze moest eens weten dat ze dat bijna 
80 jaar later nog steeds is! Kan zij ook ons, met ons eigen 
verlies, in deze tijd troosten en inspireren?  
21 juni is het thema ‘meditatie en rouw’ door Sandra van 
Schagen.  Zij vertelt over hoe meditatie rust kan geven in 
moeilijke tijden en laat u dit ook ervaren. 
Wees welkom op 21 juni om 14.00 uur in Aanloophuis de 
Steiger, Luttik Oudorp 93 in Alkmaar. Toegang is € 5,00 
Voor informatie zie ook www.dezwaan-alkmaar.nl 
Ook kunt u bellen naar Marja Ligterink 06-30088610. 

 

Druppels 
Als jong meisje was ik een “WereldNatuurFonds-ranger”: ik vroeg mensen om hun handtekening voor de be-
scherming van de pandabeer en deed mee aan sponsorlopen om het regenwoud te redden. Een reactie die ik 
dan vaak kreeg van volwassenen was: “ach kind, dat is een druppel op een gloeiende plaat”. Toen ik wat ou-
der was en deze opmerking begreep, was ik het er niet mee eens: het dóet ertoe wat we doen! Elk klein drup-
peltje! Zo heb ik met een bomentuindag een boom geplant, en ging ik inderdaad met mijn lijst langs de deu-
ren bij een handtekeningenactie als er een dier gered moest worden.  
 
Wat mij raakte, in februari in de kerk, was de oproep van zuster Yvonne Ulrich voor Tent of Nations.  Omdat ik zelf in 
2004 in Palestina ben geweest en kennis heb mogen maken met  de familie Nassar en hun boodschap van pacifisme. Het 
raakte me heel erg om te horen dat hun olijfboomgaard was verwoest en dat ze zelf geweld hadden ondervonden. 
 
In 2004 was ik met de MVS groep in Palestina  en  in Bethlehem logeerden we bij Christelijke gastgezinnen. Het was een 
zeer mooie, maar confronterende reis. We kwamen in aanraking met onderdrukking, discriminatie en onrecht. Doordat 
we met een groep waren, konden we onze ervaringen en gevoelens met elkaar delen, wat zeer waardevol was.  

 

mailto:irene1851@hotmail.com
http://www.dezwaan_alkmaar.nl/
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  Informatie bij het collectedoel van zon-
dag 8 mei 2022 

Stichting Colorful Chances, veelkleurige kansen in Suri-
name, waar onze zr. Ds. Jolan Gaaikema reeds jarenlang deel 
van uitmaakt. Jolan Gaaikema moet het rustiger aan gaan 
doen en komt, binnen afzienbare tijd, terug naar Nederland.  

 
Doordat er nu een nieuw, goed gemotiveerd bestuur is geko-
men, kan ze haar vele werkzaamheden, waar haar ziel en za-
ligheid in zit, met een gerust hart achter laten. 
De stichting krijgt veel noodvragen. De doelgroep bestaat 
hoofdzakelijk uit kansarme kinderen met trauma’s, kans-
arme vrouwen, maar ook anderen die de mogelijkheid krij-
gen hun talenten te ontwikkelen. 
Diverse Projecten van de Stichting zijn: 

KINDERHULP.  
Veel kinderen worden financieel ondersteund om naar 
school te kunnen gaan, daarnaast bieden zij hulp aan  
tienermoeders met kinderkleding, melkpoeder en luiers.  
 
Een jonge moeder gaat met hulp van de stichting naar de 
avond-mavo en doet of deed inmiddels, haar eindexamen.  
Een andere jonge moeder zit in de derde klas van de avond-
mavo en nog een jonge moeder hebben zij blij gemaakt om 
haar een kans te geven naar een opleiding te gaan voor be-
jaardenverzorgster. 
HUISWERKBEGELEIDING, 
wordt volop gegeven, vooral toen de scholen weer dicht 
moesten wegens de coronapandemie. 

 

MEDISCHE HULP.  
Dokterskosten worden voor enkelen betaald, als ook 

voor een aantal de ziektekostenverzekering. 
NAAILESSEN.  

De lessen hebben het doel om kansarme vrouwen 
nieuwe kansen te geven en om zo deze moeders van jonge 
kinderen de mogelijkheid te geven om in hun bestaan te 
voorzien 
TOILETTENPROJECT.  

In Coejaba, in het binnenland,  is dit project, door de co-
ronaperikelen stil komen te liggen, maar gaat straks weer 
verder. 

 
De nood is groot in Suriname, daarbij komt dat de levens-
middelen veel duurder zijn geworden en worden er voed-
selpakketten uitgedeeld. Veel mensen die om hulp vragen. 

 
Niet de angst, de 
 wanhoop en het 
 negatieve zullen winnen, 
 maar de hoop, die je geeft 
 en de aandacht en 
 de zorg zullen het 
 leven van 
 anderen vrolijk en 
 leefbaar maken! 

 
Tini Visser-Schoone 
 

Door "een misrekening" mijnerzijds komt dit artikel u pas 
na de collecte van 8 mei onder ogen. 
Misschien spoort het u aan om wat extra's over te maken op 
de bankrekening van de Doopsgezinde Gemeente: NL 
06ABNA0523352700 0.v.v. Suriname of direct op de bank-
rekening van Colorful Chances Suriname NL97 TRIO 
0338670300 ten name van Stichting Colorful Chances 
Ook de opbrengst van de kaartenmolen in de Mennozaal is 
voor deze stichting bestemd. 
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De Joodse vrouw Etty Hillesum schreef op 21 juli 1942 : 
“Vanmiddag toen de zorgen me weer wilden bespringen zei 
ik tegen mezelf als je dan al beweert in God te geloven dan 
moet je consequent zijn. Dan moet je je geen zorgen maken 
voor de dag van morgen. Ik voel me verantwoordelijk voor 
het grote gevoel voor dit leven dat ik in me heb en dat moet 
ik onbeschadigd door deze tijd heen trachten te loodsen, dat 
is het enige waar het om gaat”. 
Het dagboek van Etty Hillesum verscheen onder de titel : 
“het verstoorde leven”. Deze jonge vrouw die tegen de der-
tig liep toen ze dit schreef is met miljoenen anderen van 
haar volk een prooi geworden van de nazi’s en wie haar 
boek gelezen heeft, weet, dat ze geweten heeft dat dit haar 
te wachten stond. Daarom treft het me des te meer dat ze in 
haar dagboek schrijft : “ik moet consequent zijn, ook wat 
mijn geloof betreft. Ik moet mij tot het heden bepalen en ik 
moet dit alles onbeschadigd door deze tijd trachten heen te 
loodsen”. We leven in een ondoorzichtige moeilijke tijd. Het 
heeft geen zin om uitvoerig over de vele veranderingen in 
allerlei opzichten te gaan praten, want dat weet u allemaal 
wel. En het heeft ook geen zin om nostalgisch naar het verle-
den te kijken alsof het toen allemaal zo mooi en goed was. 
Maar we moeten ook niet alsmaar in de toekomst leven, 
want die ziet er misschien heel anders uit dan we nu den-
ken. Problemen zijn er volop. We hoeven ze ook niet weg te 
redeneren want daarvoor dringen ze zich veel te veel aan 
ons op. Maar het gaat erom dat we, wat we geestelijk heb-
ben verworven ons niet door het wereldgebeuren uit han-
den laten nemen, maar, dat we het onbeschadigd door deze 
tijd trachten heen te loodsen. Uit het boek ontleen ik men-
sen die in God geloven, mensen voor wie het woord God  in-
houd geeft. Het is dus geen leegwoord, maar een woord 
waaruit de mens de zin van zijn eigen leven haalt. Etty Hil-
lesum was zo’n iemand. Zij schreef: als je beweert in God te 
geloven moet je consequent zijn. En toch zal ieder mens het 
woordje God persoonlijk interpreteren. Hierbij spreekt je 
gevoel, maar vooral ook je persoonlijke levenservaring mee. 
En toch, ondanks alle verschillen in levensvisie is er toch 
maar het hartstochtelijk verlangen naar vrede. 
Wij kunnen ons gelukkig voelen in een broederschap die 
door zijn bindende kracht ons steun weet te geven. Een 
broederschap die een onderdak wil zijn voor al diegenen die 
willen werken aan de vrede en het wegnemen van alles wat 
de mensen van elkander scheidt. En als u morgen uw krant 
leest dat er weer een vrouw of jongen beroofd en in elkaar 
geslagen is, dat er weer veel vernield is en in brandgestoken 
is, hoop ik, dat u het me na kunt zeggen : hoe rijk we met 
onze broeder/zusterschap mogen zijn. Maar ook hoe onnoe-
melijk veel werk er voor ons nog ligt te wachten, om in ge-
loof, hoop en liefde in deze onvoorstelbaar grote chaos anno 
2022 om ons heen wat goed te maken. Dat dit ons lukken 
mag, ook al is dat maar een heel klein beetje. 

 
Tini Visser-Schoone. 

 

Dank 
Zondag 6 maart jl. zijn wij blij verrast met de mooie tulpen! 
Je kunt beter een Doopsgezind hek schilderen, dan gecon-
fronteerd worden met een herseninfarct in België. Het gaat 
nu goed met Dik Blokker, al is revalidatie op zijn plaats. Har-
telijk dank voor deze lente boodschap. 
Dit draagt vast en zeker bij tot algeheel herstel! 

Dik en Annemarie Blokker-Kossen. 

Dank 
Graag willen wij jullie bedanken voor het prachtige boeket 
die Antoinette ter gelegenheid van ons 55 jarig huwelijk ons 
kwam verrassen. Heel hartelijk bedankt hiervoor. 

Louis en Joke Smak-de Vries 

Dank 
Zondag 20 maart (eerste lentedag) verraste Tineke v. Wijn-
gaarden mij met de kanselbloemen. Een groot boeket tulpen 
in alle kleuren brachten de lente in huis. Twee weken lang 
heb ik er volop van genoten. Hartelijk bedankt. 

Hedy Roep 

Dank 
Wat een verrassing dat Petra en Gerrit een palmpasen stok 
kwamen brengen en na mijn  operatie een mooie bos bloe-
men . Hartelijke  dank ook voor de kaarten en  bloemen en 
planten van onze zusters en broeders. 
Fijn dat iedereen zo  meeleeft, 
Het gaat nu weer prima met mij. 

Lieve groet  Marjolijn Bras 

Hartelijk dank 
Op zondag 3 april j.l. mochten wij de kanselbloemen ontvan-
gen als welkomstgeschenk voor onze kleinzoon Gijs. Heel 
hartelijk dank hiervoor. 

Ria en Jan Bart 

 
Bedankje 
Wij werden verrast door een Pinkstergroet voor al het werk 
dat we voor de gemeente doen. Heel erg bedankt voor deze 
groet! 

Rineke en Hans de Jonge 

 
Huwelijksjubilea  
Tijdens de voorjaarsbijeenkomst van de wijkcontactperso-
nen, is de wens te kennen gegeven om de huwelijksjubilea 
van onze leden, vrienden en belangstellenden in Op Weg te 
vermelden. Hierdoor wordt het voor anderen gemakkelijker 
om aan zo’n feestelijke gebeurtenis aandacht te schenken. 
Om nu te voorkomen dat mensen ongewild in Op Weg ge-
noemd worden, vragen we u via het bureau van onze ge-
meente te laten weten, als u bezwaar hebt tegen vermel-
ding.      

Fred Schuurmans 
 
 

 

WATER………. 
Een vriendin van mijn ouders had op Java in een Jappenkamp vastgezeten. Na alle verschrikkingen en ellende 
die ze had meegemaakt was ze dankbaar en blij om weer terug te zijn in Nederland. Op een keer vroeg mijn 
moeder haar waar ze het meest blij van wordt, was haar antwoord : iedere dag weer ben ik blij dat er water 
uit de kraan komt………. 
De herinneringsdagen zijn weer achter de rug. Vorige week hebben we onze gevallenen herdacht en toen, in 
de stilte van die twee minuten werd ons misschien duidelijker dan ooit tevoren, wat er was gebeurd. 
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Ze komen. 

 
Met opruimen kom ik een ansichtkaart tegen van een 

gezin op het strand. Vader, moeder en kinderen. Zo zaten 
wij ook op het strand, lang geleden. Badderen in zee, grote 
tas met boterhammen en drinken mee. De hele dag fijn spe-
len tot we rozig weer naar huis gingen. 

Een raar gezin waren wij in het dorp. Geen vader en 
moeder had een belangrijke baan. 

‘Waar is je vader?’ werd soms aan mij gevraagd. 
Mijn antwoord: ‘Die is dood’, was genoeg om het ge-

vraag te stoppen. Ons gezin was gewoon zo, ik wist niet be-
ter. 

En nu komt er een gezin in mijn huis, gewoon erbij. Ook 
een raar gezin. 

Zij waren wel een echt gezin, ik zag het op de foto’s die 
hij mij stuurde. Ze kijken gelukkig en lachen naar de camera. 
Ze leunen tegen elkaar aan. 

Maar als zij bij mij komen, is de vader er niet. Hij kan en 
wil niet komen. 

De moeder en de kinderen komen wel. Niet om leuk te 
logeren, wel voor onbepaalde tijd omdat er oorlog is in hun 
land. 

Ik wil dat het goed gaat en als we een keertje op het 
strand zijn, hoop ik dat ze blij kunnen kijken. 

Wat ik het meeste hoop is dat de kinderen nooit, maar 
dan ook nooit mijn antwoord hoeven te geven op de vraag 
‘Waar is je vader?’. 

Marlot Rappard 
 
 

Opvang. 
 
Sinds half maart vang ik in mijn huis een gezin uit de 

Oekraïne op. Een moeder en twee kinderen, een jongen van 
negen en een meisje van acht jaar. 

Hun vader ken ik al jaren vanuit een Europese organisa-
tie.  

Ergens in 2015 vertelde hij mij dat Rusland na de in-
name van de Krim zeker niet zou stoppen. Hij noemde be-
zorgd de bombardementen en de strijd in het oosten van 
zijn land. Ik zag zijn zorgen en zei hem (misschien wat naïef) 
dat zijn gezin bij mij kon komen als het er echt om ging 
spannen. 

In maart 2022 stuurde hij een bericht rond naar alle 
mensen van die organisatie met de dringende vraag om zijn 
gezin op te vangen. Ik herinnerde mij mijn belofte en be-
richtte hem dat ze welkom zijn. 

Zo gebeurde, en op een koude maartse zondag haalde ik 
drie wildvreemde mensen op bij Amsterdam centraal sta-
tion.  

Gelukkig had ik inmiddels contact met een Oekraïense 
vrouw in Alkmaar en die kwam de eerste dag helpen met 
vertalen om de huiselijke eigenaardigheden uit te leggen. 
Wij communiceerden verder via Google translate. 

Inmiddels zijn we anderhalve maand verder. We zijn 
aan elkaar gewend en kunnen het goed samen vinden. De 
moeder kookt graag en helpt in het huishouden. Samen zijn 
we de woonkamer aan het verven. De kinderen gaan inmid-
dels naar school.  

Wat dat samenwonen betreft, weet ik dat ik vrienden 
voor het leven heb gekregen. 

 
 

Het gezin wil verder reizen naar Engeland. En daar be-
ginnen de problemen. 

Door omstandigheden uit haar verleden heeft de vrouw 
een Russisch paspoort en moet daarom voor Engeland een 
visum aanvragen. Die aanvraag loopt en de hele procedure 
duurt langer dan verwacht. 

Omdat zij geen Oekraïens paspoort heeft, kan zij zich 
niet eenvoudig laten registreren bij de gemeente en krijgt 
dus nog steeds geen leefgeld. Ze zit altijd in een ‘dank je wel’ 
positie.  

Onder andere hierdoor, en door de verwachting van een 
vlotte afhandeling van de visumaanvraag, ben ik een kleine 
crowdfunding begonnen om zo tenminste de doorreis naar 
Engeland te kunnen betalen. Ook de Doopsgezinde ge-
meente heb ik hiervoor benaderd.  

De vraag was direct: ‘hoeveel is de hele reis?’ en dat 
hele bedrag is per ommegaande op mijn rekening gestort! 
Een hele opluchting voor de moeder en mij! Dit geeft zeker-
heid. 

De reis is nog steeds niet geboekt, het visum is er nog 
steeds niet, het geld staat gereserveerd. 

Wij gaan samen verder, zo lang als het duurt. Met vallen 
en opstaan komen we er wel. De moeder leert als een gek 
Engels en de kinderen genieten van het buitenleven hier 
(wel iets anders dan 10 hoog in een appartementencom-
plex). 

De gemeente heroverweegt de aanvraag voor leefgeld, 
we blijven hopen op een positieve beslissing.  

Het meest ingrijpende voor mij is het praten over de 
oorlog. Die was op afstand, maar is nu in mijn huis. Berich-
ten over haar familie en vrienden hakken er in. Ik weet niet 
wat ik dan kan zeggen als zij vertelt over de gruwelijkheden. 
Alleen dat het verschrikkelijk is en dat ik mij er geen voor-
stelling van kan maken.  

Opnieuw besef ik mij dat ik er niets voor gedaan heb om 
hier geboren te worden en vrijheid als iets vanzelfspre-
kends te hebben. Hoop is het enige dat nu overblijft, hoop 
op een beëindiging van die oorlog, hoop op humaniteit, 
hoop op vrijheid, hoop op een weg uit de dood. 

Over het verdere verloop van deze situatie houd ik jullie 
op de hoogte. 

Marlot Rappard 
 

 

 
2013-09-06 Long House, Permatang Purba (Sumatra) 
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Ik kan me voorstellen dat na de gewelddadige dood en 
de verwarrende opstanding van Jezus, de vriendengroep be-
hoefte aan steun had. In verbinding voel je meer kracht dan 
de optelsom van individuen. Alhoewel Jezus geen geestelijk 
leider wilde zijn van een groep volgelingen. Op de vraag: 
Vergelijk mij en zegt op wie ik lijk, antwoord Thomas” Mees-
ter, mijn mond zal zeker weigeren te zeggen op wie u lijkt. 
Waarop Jezus antwoordt “ik ben uw meester niet ”. (Thomas 
Evangelie logion 13) 

Het element water staat voor emotie. Het kan rustig en 
helder zijn. Dan zie je, als het bladstil is, de weerspiegeling 
zonder enige vervorming. Ook kan je tot op de bodem kijken 
als het water niet te diep en glashelder is. 

Water kan ook wild en bedreigend zijn. Het water staat 
je dan aan de lippen of je gaat kopje onder. 

Als je geleerd hebt om te zwemmen kan dat je redding 
zijn, als de golven niet te hoog zijn en de stroming te sterk is. 
’s Zomers verdrinken er elk jaar badgasten, jong en oud, 
door de verraderlijke stromingen van de Noordzee. 

Toen mijn dochter na veel oefenen een keer zonder hulp 
van kurken het zwembad moest over zwemmen, zag ik haar 
halverwege met angstige ogen naar me kijken. Ze had het 
gevoel dat het niet zou lukken en ze de overkant niet kon 
halen. Maar na een paar paniekerige slagen merkte ze dat ze 
bleef drijven, dat het water haar ook droeg, en kwam ze de 
angst te boven. Ze had letterlijk en figuurlijk de slag te pak-
ken. 

Dat o.a. emotie invloed op water heeft, is door Masuru 
Emoto uit Japan onderzocht. Hij vroor watermonsters in die 
tevoren waren blootgesteld aan negatieve of positieve 
woorden, gedachten emoties of verschillende soorten mu-
ziek. Daarna maakte hij foto’s van de waterkristallen en 
stelde vast dat positief beïnvloede watermonsters na bevrie-
zing mooie en perfect gevormde ijskristallen opleveren. Ter-
wijl negatieve woorden, gedachten en emoties resulteren in 
lelijke misvormde kristallen. Aangezien de wereld en wijzelf 
voor zeventig procent uit water bestaan, hebben we met 
deze eigenschap van water de sleutel in handen om grote 
veranderingen te bewerkstelligen, zowel op persoonlijk vlak 
als collectief en mondiaal niveau.  

 
Alles in het universum bestaat uit energie! Je lichaam, je 

gedachten en emoties. Het is allemaal energie die op een  

bepaalde frequentie trilt. Dat geldt ook voor dieren, planten, 
voeding en voorwerpen 

Daarom zullen je emoties, gedachten en daden alles en 
iedereen beïnvloeden.  

Als je je dat realiseert weet je, dat jij alleen zelf de ver-
antwoordelijkheid draagt van wat je uitzendt in de wereld 
om je heen.  

Er is een tabel van dr. Hawkins die de gemoedstoestand 
en daarbij behorende trillingen toont. 

Schaamte en schuld hebben de laagste frequentie ter-
wijl liefde, geluk, vrede en verlichting behoren bij de hoog-
ste trillingen  

Zoals je in de tabel kunt zien ligt het omslagpunt van de 
emoties van negatief naar positief op moed. Moed is wat je 
nodig hebt om uit je comfortzone te komen en patronen te 
veranderen. Courage is het Franse en Engelse woord voor 
Moed. Hierin zit het woord ‘Cour’ dat hart betekent. Je hebt 
moed nodig om de regie te(rug) nemen en bewust te kiezen 
voor een andere frequentie! 

Hoe hoger de trillingsfrequentie hoe meer bewustzijn 
en daarmee inzicht in je gedachten patronen en automatis-
men. Hoe jij tegen jezelf en anderen praat, heeft invloed op 
jouw frequentie. Elke uitspraak is een uiting van energie. 
Waarheden, complimenten etc. hebben allemaal een hoge 
frequentie. Leugens, roddels, twijfels of uitlachen laten je 
frequentie dalen. Wees dus niet te hard voor een ander én 
niet voor jezelf. 

 
 

 
Oefening  
 
 

Water en vuur 
Meestal gaan onze gedachten als we aan Pinksteren denken in de richting van wind en vuur. 
Symbolen voor de uitstorting van de Heilige Geest. Dit jaar dacht ik aan Irene die het besluit heeft genomen 
zich (opnieuw) te laten dopen tijdens de pinksterdienst. Aan water dus, doopwater. 
Je zou kunnen zeggen dat de werking van de Heilige Geest zichtbaar wordt in de wens om gedoopt te willen 
worden. Uiteindelijk vieren we ook het ontstaan van de geloofsgemeenschap. De volgelingen en vrienden van 
Jezus verbonden zich met elkaar op deze manier. Je ervaart vaak meer steun en begrip in een groep van ge-
lijkgestemden. 
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Hartfocus: Je legt je hand op je hartgebied. 
Adem: Adem met aandacht iets dieper en langzamer in 

en uit. Je haalt rustig en dieper adem. Over iedere ademha-
ling doe je ongeveer 8 tot 10 tellen. Doe dit tot je ademha-
ling rustig wordt, als vanzelf in een ritme komt. 

Hartgevoel: Blijf in dit ritme ademen en stel je voor dat 
je adem door het gebied van je hart gaat.  

Denk terug aan een moment dat je je erg prettig voelde 
en probeer dat moment opnieuw te beleven. Sta stil bij dit 
positieve gevoel, geef jezelf toestemming het te voelen. 

 
Doe deze oefening enkele minuten (Bron: Krachtvol.nl) 
Je kunt deze oefening toepassen om je bewustzijnstril-

ling te verhogen. Vooral als je in een negatieve spiraal te-
recht bent gekomen. Daarbij spelen je gedachten een cruci-
ale rol. Je bent wat je denkt, als je dat ook gelooft. 

Maar als je gelooft dat je meer bent dan je denken. Als je 
een kracht in jezelf ervaart die het verstand te boven gaat, 
dan wordt je daardoor opgetild (verhoogt je trilling). Welke 
woorden je daarvoor gebruikt is niet belangrijk. Gebruik 
woorden die voor jou goed voelen. Misschien vormen die 
woorden een geloofsbelijdenis en vind je in doopwater de 
bekrachtiging. 

Pinksterfeest: water en vuur en wind en aarde. Vier ele-
menten in en om de mens heen. 

Ga met God en Hij zal met je zijn; en alle tegenstellingen 

zullen verenigd worden. 
Joke Bakker 

 
Oog voor tijd 
 

Als ‘t oog van de landman 
de zon ziet stijgen, 
grijpen zijn handen: 
Bekappen de bomen 
wieden het onkruid 
ploegen de grond 
graven met graagte. 
 
Wordt mijn geestesoog geraakt 
dan zal ik - als de landman - 
omwoelen de grond 
in m’n binnenkamers, 
doorvorsen mijn werken, 
het uitschot branden, 
m’n laagste zielenroerselen 
en mijn onhebbelijkheden 
door de mosterd halen. 
 
Schoon de zomer in.    
 
 
Michiel de Jong 

  

Dank 
Uit handen van Irene ontving ik de Pinkstergroet. Een 
‘koekje van eigen deeg’(wij: Klaartje, Hermine, Marja en ik 
hebben de inhoud er van verzorgd) maar verrast dat ik er 
zelf een mocht ontvangen. 

Joke Bakker 
 

Overzicht activiteiten mei, juni, juli en 
augustus 2022. 
 
23-05 09.30   Commissie Onderhoud Mennozaal 
24-05 10.00 Liturgiecommissie Mennozaal 
26-05 09.00   Vermaningspad Ring Zwolle 
01-06 09.30   Klein Beraad  Kerkenkamer 
01-06  13.30 Belijdenismiddag Kerkenkamer 
05-06 tot en met 12-06 Feest van de Oecumene 
08-06 09:30   Waardse Leeskring Vermaning BoL  
08-06 19:30   Mennonights,  Mennozaal 
18-06 10.00 - 16.00   Open Tuinendag 
13-07 14.00 Redactie ‘Op Weg’ Mennozaal 
03-08 09.30   Klein Beraad  Kerkenkamer 
31-08 10.00   Groot Beraad  Mennozaal 
Informatie bijeenkomsten kringen, zie hieronder de contact-
personen: 
Kring Bergen - Schoorl 
informatie en opgave: Klaartje van Leersum, tel. 072 
5812361, hartleers@planet.nl 
Ontmoetingskring 
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.de.wilde@gmail.com 
Waardse Leeskring 
Contactpersoon: Hilda Wouwenaar, 072 5126036, wou-
wenaar1@live.nl 
 
Inleverdatum copy voor Op Weg 8 augustus 2022. 
e-mail: jan.en.ria.bart@hetnet.nl 
 

Vakantie predikant 
De volgende perioden is ds. Louise Pondman met vakantie: 

12 juni 2022 t/m 3 juli 2022 
21 augustus 2022 t/m 28 augustus 2022 

In dringende gevallen kunt u met de zrs. Anneke Struijf of 
Rineke de Jonge contact opnemen. (voor adressen, zie ach-
terzijde Op Weg).  
 

OPROEP !!!! 
Omdat zuster Rineke de Jonge volgend jaar stopt als pen-
ningmeester zijn wij dringend op zoek naar een nieuwe 
penningmeester!!! 
 

Koor 
Tijdens de Paasdienst heeft het koor aan de dienst mogen 
meewerken. Hoewel tijdens de Coronapandemie een aantal 
trouwe leden helaas afscheid heeft genomen van het koor, is 
er een kleine bezetting van 6 dames en 4 heren overgeble-
ven, die met enthousiasme elke donderdagmiddag onder 
leiding van Jan Maarten Koeman repeteert. Ons streven is 
om een aantal keren per jaar een dienst op te luisteren. Ver-
sterking met een aantal zangers en zangeressen is uiteraard 
van harte welkom. Dus overwin uw schroom en kom mee 
repeteren op donderdagmiddag van 14.15 tot 15.45 uur. Om 
de stemmen gesmeerd te houden wordt er ook altijd tijd in-
geruimd voor koffie en thee. 

Jan Bart  

mailto:hartleers@planet.nl
mailto:wouwenaar1@live.nl
mailto:wouwenaar1@live.nl
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  In memoriam zr. Hanny (Henrica Jaco-
bina) den Hartog-Vonk 
Op 18 februari 2022 overleed zr. Hanny den Hartog-Vonk. 
Hanny werd op 14 januari 1943 in Amsterdam geboren en 
zij groeide op in Zaandam. Na haar middelbare school 
volgde ze een opleiding tot apothekersassistente. Bij de 
doopsgezinde jongerenkring in Zaandam en ook bij de 
Doopsgezinde Jongerenbond kwam ze Dick den Hartog te-
gen, waarmee ze in 1964 trouwde en met wie ze een doch-
ter en twee zoons kreeg. Hanny en Dick werden beiden op 
26 maart 1961 in Zaandam op hun belijdenis gedoopt. Zij 
gingen wonen in Weesp en verhuisden later naar Ouderkerk 
aan de Amstel, tot Dick gemeentesecretaris in Egmond 
werd. Later werd hij burgemeester in de gemeente Zeevang 
en verhuisden ze naar Oosthuizen, waar Hanny haar rol van 
burgemeestersvrouw met verve op zich nam. Na het pensi-
oen van Dick verhuisden ze naar Egmond aan den Hoef, 
waar ze genoten van de nabijheid van de zee. Van 2000 tot 
2004 maakte Hanny deel uit van de kerkenraad. Daarnaast 
heeft ze samen met Dick vele jaren koffiedienst gedaan in 
onze gemeente. Ze kochten een huisje op Terschelling waar 
ze graag verbleven en waar ook de kinderen en kleinkin-
deren vele vakanties doorbrachten. Hanny’s kinderen waren 
trots op hun moeder, die als enige moeder bij hen in de klas 
een fulltime baan had naast haar gezin. Ze werkte in die tijd 
bij een groot farmaceutisch bedrijf, waarin ze opklom in de 
organisatie. Hanny was expressief en hield wel van een gein-
tje. Ze hield van kunst, cultuur en muziek, waar ze haar kin-
deren ook graag in meenam. Ze was sportief, en liep vele 
malen de Vierdaagse van Nijmegen. Ze was er trots op dat ze 
haar hele leven haar slanke lijn had weten te behouden.  
De laatste jaren van haar leven had Hanny een wat kwakke-
lende gezondheid. Op 14 december 2021 kreeg Hanny een 
herseninfarct en werd ze in het ziekenhuis opgenomen. Er 
volgde een opname in verpleeghuis Magnushof in Schagen. 
Na een nieuwe opname in het ziekenhuis en een operatie 
ging het snel slechter met Hanny en overleed ze.  
Tijdens een zeer persoonlijke afscheidsplechtigheid voor 
Hanny op 24 februari in de Cultuurkoepel in Heiloo klonken 
er veel persoonlijke verhalen en werd er muziek gemaakt. 
Hanny was een geliefde echtgenote, moeder en oma, die 
zeer gemist gaat worden. Moge de herinnering aan haar al-
len die haar dierbaar waren tot zeggen zijn. 

Louise Pondman 
 

In memoriam zr. Mary Alberding – Ho-
ningh 

Op 3 mei 2022, één dag voor haar 84e verjaardag, over-
leed zr. Mary Alberding – Honingh. Het leven van Mary werd 
getekend door ziekte en verdriet. Ze verloor een zoontje, 
toen hij slechts drie maanden oud was en ze werd al jong 
weduwe, waarna ze haar beide toen nog jonge dochters ver-
der alleen moest opvoeden. Het verdriet tekende ook haar 
karakter en maakte dat ze niet altijd even makkelijk was in 
de omgang. Mary werd op 25 maart 1956 in Zaandam op 
haar belijdenis gedoopt. Hoewel ze door omstandigheden al 
snel de band met de gemeente verloor, is ze haar hele leven 
lid gebleven van een doopsgezinde gemeente, de laatste de-
cennia van onze gemeente. Op 6 mei begeleidden wij haar 
naar haar laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats 
in Heiloo. 

Louise Pondman 

In memoriam zr. Jeanne Kleijn – Seijffer 
 
Op 22 maart 2022 overleed zr. Jeanne (Jeanne Wilhel-

mina Johanna) Kleijn – Seijffer. Jeanne werd op 5 december 
1929 in Amsterdam geboren en groeide op in Haarlem. Tij-
dens de oorlog werd de wijk waar zij woonde geëvacueerd 
en vond het gezin onderdak bij een collega van Jeannes va-
der. Jeanne ging met de kinderen uit dat gezin mee naar een 
jongerenkring in de doopsgezinde kerk, waar ze zich direct 
thuis voelde. Het doperse gedachtegoed sprak haar zo aan 
dat zij al jong op haar belijdenis toetrad tot de Doopsge-
zinde Gemeente Haarlem.  

Jeanne deed een opleiding tot journaliste en werkte ge-
ruime tijd in de redactie van het Algemeen Doopsgezind 
Weekblad, waar ze ook columns voor schreef. 

In 1964 trouwde ze met Henk Kleijn, met wie ze twee 
zonen kreeg. Jeanne kon vol liefde en trots over haar zonen, 
schoondochters en kleinkinderen vertellen.  

Jeanne voelde zich nauw verbonden met onze gemeente 
en was daarin tot op zeer hoge leeftijd actief. Jeanne zat van 
1982 tot 1988 in de kerkenraad. Ze maakte lang deel uit van 
de redactie van ons gemeenteblad Op Weg, waar ze vele ar-
tikelen voor schreef. Haar laatste artikel verscheen in 2021 
in ons Paasnummer. Jeanne was in Heiloo eerst lid van de 
Mennokring en later van de kring Heiloo en de ontmoetings-
kring. Velen zullen haar zich echter vooral herinneren als 
gastvoorganger in onze diensten. Iets dat ze tot haar negen-
tigste volhield. Dat puzzelen op de Bijbelteksten, er liederen 
bij zoeken en een overdenking schrijven, daar hield ze van. 
Verder hield Jeanne erg van muziek. Ze zong ook jarenlang 
in Heiloo in het koor A Capella Musiscala. Een koor dat ook 
tijdens haar uitvaartdienst gezongen heeft. 

De laatste jaren ging haar gezondheid steeds verder 
achteruit. Uiteindelijk verdween ze steeds meer in haar ei-
gen wereldje en zo moesten we haar beetje bij beetje losla-
ten. 

Op 29 maart namen wij afscheid van Jeanne met een 
dienst in onze kerk, een plaats die haar zo dierbaar was. We 
zongen in die dienst een lied waar Jeanne aan meegeschre-
ven had:  “Samen tussen ja en amen”. Samen, verbinden, dat 
is wat Jeanne belangrijk vond. 

Moge de herinnering aan Jeanne ons allen tot zegen zijn.  
Louise Pondman 
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  Wijwaterbakje 

Ik vond mijn wijwaterbakje laatst weer en dat roept 
herinneringen op. Als kind voor het slapen gaan knielen met 
blote knietjes op het koude zeil naast mijn bed, want daar 
hing het wijwaterbakje. 

Ik heb er wat gebeden: voor een opa, die ziek was, voor 
een buurvrouw die vaak opgenomen werd en het hardst bad 
ik ervoor dat ik nog een broertje of zusje mocht krijgen. 

En als God geen gehoor gaf zei mijn moeder: misschien 
is Hij wel met andere hele belangrijke dingen bezig; wij zijn 
niet de enigen, die om een gunst bidden. En na een aanvan-
kelijke teleurstelling nam ik met die uitspraak genoegen. 
Gods zegen had ik in ieder geval gevraagd. 

Ik ben me wat meer gaan verdiepen in het fenomeen 
wijwater. In de oosterse kerk kwam het al op in de derde 
eeuw, in de kerk van het Westen duurde dat tot de zesde 
eeuw. 

Allerlei factoren droegen er geleidelijk toe bij om met 
name het doopwater te zegenen of te wijden voordat men 
doopte. Men dacht aan Bijbelse gegevens over de zuivering 
door "rein water". Er is in de Bijbel ook op veel plaatsen 
sprake van "levend" of stromend water. Dit water was het 
beeld van leven en van de goede gaven van God. 

In de katholieke kerk is het gebruikelijk om water te 
wijden; voorwerpen, gebouwen en personen werden ritueel 
besprenkeld om zodoende Gods zegen erover af te roepen 
en zo tegen kwaad en onheil te beschermen, zoals bijvoor-
beeld bij de boorkop van de Noord-Zuidlijn in Amsterdam. 
Het werd ook gebruikt bij liturgische en godsdienstige han-
delingen zoals bijvoorbeeld een zegening of een doop. 

Het zelf maken van wijwater werd ook gedaan. Er werd 
dan wat zout aan toegevoegd in de vorm van een kruis. En 
er werd het volgende gereciteerd: Moge dit zout en dit wa-
ter zich met elkaar vermengen, in de naam van de Vader, de 
Zoon en de Heilige Geest, Amen. 

Het zout diende ook voor het lang houdbaar maken van 
het water. Soms werd het in de kerk maar één keer per 
week ververst. Dat is nu niet meer voor te stellen en ik weet 
dat mijn moeder iedere dag het water ververste, zij had haar 
eigen regels over hygiëne. 

Voordat ik nu onze kerk binnenga doop ik mijn vingers 
niet meer in het wijwater, maar vind daar dan, voordat de 
dienst begint, een moment van bezinning, van tot rust ko-
men in Gods huis en Hem te vragen om aanwezig te zijn in 
onze harten. 

Irene van de Pavert 

 

Bloemen en collecten 
    Eigen gem. Extra  
27-02 Zr. A. Wieffering    27,80    31,75 
06-03 Br. D. Blokker    403,401) 249,702) 

13-03 Fam. B. Siebeling   29,40    36,00 
20-03 Br. D. den Hartog   49,20    50,77 
27-03 Zr. H. Roep    10,80      7,20 
03-04 Fam. J. Bart    28,40    69,70 
10-04 Zr. T. van Wijngaarden   24,40    20,80 
17-04 Zr. L. Pondman    64,25  112,94 
 Loterij t.b.v. Tent of Nations    71,85 
24-04 Zr. M. Smit    21,90    24,60 
01-05 Zr. E. Volman    29,90    37,75 
08-05 Zr. G. Beers    26,75    96,70 
15-05 Hr. H. Kleijn    83,30    73,55 
    

1) Tent of Nations 2) Oekraïne 
 

‘De Sterkte van de Geest....’ 
Feest van de Oecumene 2022 
zondag 5 juni – zondag 12 juni 
Aangedreven door de Geest van Pinksteren viert de 
Alkmaarse Raad van Kerken een week lang het feest 
van de oecumene. Activiteiten voor bezinning, delen en 
vooral ontdekken. 
Iedereen is welkom. 
De Alkmaarse Raad van Kerken nodigt u van harte uit voor 
één of meerdere activiteiten in deze Feestweek van de Oe-
cumene. 
Wilt u, nadat u een activiteit heeft bijgewoond, een reactie 
sturen, dan kunt u dit doen via ons e-mailadres. 
U dient zich voor de activiteit op donderdagmiddag op te 
geven. Zie het programmaboekje voor de aanmeldingspro-
cedure. Algemeen infoadres: info@alkmaarseraadvanker-
ken.nl. Wie geen internet heeft kan bellen met de voorzitter 
via 06-18261595. 
De toegang bij de activiteiten is gratis. Wel worden bij de 
uitgang collecten gehouden voor de bestrijding van de kos-
ten.  
Open Tuinen dagen in de Vredestuin bij de Vrijheidskerk 
Bezoek tijdens de week van de Oecumene de Vredestuin van 
de Vrijheidskerk in Alkmaar. Een groep vrijwilligers van de 
Vrijheidskerk besloot in 2005 om de onaantrekkelijke 
groenstrook achter de kerk te veranderen in een heuse 
bloementuin. Wat begon met adoptieplanten van gemeente-
leden groeide in de loop der jaren uit naar een mooie tuin 
met (liturgische) kleurvakken en de nadruk op een aantrek-
kelijke tuin voor bijen- en vlinders. Biologisch en ecologisch 
tuinieren en het verhogen van de biodiversiteit staat hoog 
in het vaandel van de tuin vrijwilligers. Inspiratie hiervoor 
haalden zij uit hun geloof: .....”het bewaren en bewaken van 
de schepping ......”. Een groot gedeelte van de tuin ligt op 
grondgebied van de Gemeente Alkmaar. Deze grond 
werd geadopteerd en heeft de tuingroep in “bruikleen”. 
De tuin is uitgegroeid tot een tuin voor de wijk. In de tuin 
vindt u borden met inspirerende teksten en een Labyrint. 
De tuin is vrij toegankelijk. Tijdens de Open Tuinen Dagen 
(in samenwerking met www.degroeneroute.nl) op za 11 en 
zo 12 juni, bestaat de mogelijkheid om een rondleiding te 

krijgen door de tuin. Op zaterdag van 11.00 uur-17.00 uur 
en op zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur. 
Van harte welkom! 

Zondag 5 juni: 

In alle kerken vinden Pinkstervieringen plaats waar u 

van harte welkom 

bent. Aanvangstijden vanaf 09.30 uur. 

mailto:info@alkmaarseraadvankerken.nl
mailto:info@alkmaarseraadvankerken.nl
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Update actie Oekraïne  
30 april 2022  
 
Inleiding.  
De meeste berichten over de hulp in Oekraïne  
komen via Multiply. Dit is de zendings- en hulpwerkorgani-
satie van de Mennonite Brethren (MB), een belangrijke tak 
van de wereldbroederschap. Multiply werkt namens MB ge-
meenten in Noord-Amerika en Europa. Het werk van Multi-
ply heeft in de afgelopen decennia geleid tot de start van een 
aantal doopsgezinde gemeenten in het zuiden van Oekraïne. 
Deze gemeenten zijn verenigd in de AMBCU (Association of 
Mennonite Brethren Churches in Ukrain). Een aantal van 
deze gemeenten bevindt zich nu in of vlakbij bezet gebied. 
De uitvoering van het hulpwerk van Europese doopsgezinde 
hulpwerkorganisaties waaronder Doopsgezind Wereldwerk 
wordt verzorgd door Multiply en dit hulpwerk verloopt via 
de AMBCU-gemeenten. Dit netwerk is essentieel bij de dis-
tributie van hulpgoederen. Af en toe komt er een bericht 
binnen vanuit één van deze gemeenten, zoals onderstaand 
bericht van Oleksii Makaiov uit Dnipro.  
Bericht van Oleksii Makaiov uit Dnipro  
Op 16 april meldde Oleksii: ‘We blijven mensen helpen in 
deze tijd van oorlog. De afgelopen 10 dagen hebben we 20 
ton voedsel en andere eerste levensbehoeften vervoerd. We 
laden de hulpgoederen in West-Oekraïne en leveren dan de 
goederen af in de oostelijke regio's van het land.  
In één van de kerken van de stad Dnipro is een centrum  
voor vluchtelingen ingericht. Iedere dag worden ongeveer 
60 mensen uit de bezette gebieden van Oekraïne naar dit 
centrum gebracht. Wij hebben gezorgd voor voldoende ma-
trassen en voedsel voor dit hulpcentrum. Samen met de MB-
gemeente van Novomoskovsk hebben we een bezoek ge-
bracht aan ‘crisisgezinnen’ en bij hen voedselpakketten be-
zorgd met enkele woorden van troost, hoop en bemoedi-
ging.’ ‘Verder blijven we in Kyiv samenwerken met de ge-
meentelijke sociale instanties. We bieden hulp aan mensen 
die momenteel onder moeilijke omstandigheden moeten 
zien rond te komen. We bezorgen voedselpakketten, hygi-
eneartikelen plus luiers en babyvoeding. Voor deze groep 
mensen is het leven vandaag de dag echt moeilijk.’  
‘We hebben veel mensen van de MB gemeenten van  
Molochansk, Berdyansk en Balkovoe geëvacueerd. Deze dor-
pen zijn kortgeleden bezet. Daarnaast zijn medische goe-
deren plus geld voor de aankoop van voedsel naar o.a. Tok-
mak gebracht. Ondanks de moeilijke omstandigheden van 
de bezetting, blijft een groep oudere vrouwen in de ge-
meente (‘onze grannies’) vareniki’s maken voor vluchtelin-
gen. Daarnaast maken ze voedselpakketten voor gehandi-
capten en andere kwetsbare groepen.’  
‘We zijn veel dank verschuldigd aan ons team uit Mo-
lochansk, Tokmak, Dnipro, Kyiv en Zaporizhzhya, maar ook 
voor de toewijding van de medewerkers in West-Oekraïne. 
Tenslotte dank aan iedereen die geld doneert om brandstof 
en eerste levensbehoeften te kopen: ‘Jullie grote harten zijn 
een zegen voor veel mensen’. ‘Herinner deze mensen in uw 
gebeden, want het einde van het leed is voorlopig nog niet in  
zicht. Het Russische leger is namelijk begonnen met een of-
fensief.’  
Tot zo ver het verhaal van Oleksii. 
Distributie van hulpgoederen en opvang van vluchtelingen.  
De distributie van hulpgoederen gaat onverminderd voort 

en iedere keer brengt men op de terugweg vluchtelingen 
naar Duitsland. In Nederland zijn inmiddels ruim 35.000 
Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Een aantal van hen 
zijn ondergebracht in een pastorie van de doopsgezinde ge-
meente in Haarlem.  
Acties in Litouwen. 
Inmiddels worden ook vanuit doopsgezinde gemeente in Ši-
auliy in Litouwen hulpgoederen naar Oekraïne gestuurd. De 
gemeente wordt hierbij gesteund door de lokale gemeen-
schap. Zo hebben onder meer plaatselijke politieagenten  
goederen ingezameld en verpakt. De goederen zijn naar Oe-
kraïne overgebracht om aldaar te worden gedistribueerd.  
Verder heeft de gemeente ongeveer 30 vluchtelingen opge-
vangen, waarvan een groot deel is ondergebracht bij parti-
culieren. Deze opvang bij particulieren vraagt veel van men-
sen, want in Litouwen zijn de financiële tegemoetkomingen 
vanuit de overheid t.b.v. vluchtelingen i.t.t. Duitsland en Ne-
derland karig.  
Actie Zwitserse schoolkinderen voor Oekraïne.  
In een basisschool in het Zwitserse Muttenz werd de situatie 
in Oekraïne regelmatig in de lessen aan de orde door een  
(doopsgezinde) onderwijzer. Leerlingen waren en zijn zeer  
geïnteresseerd in en betrokken bij dit onderwerp. Als reac-
tie op de gebeurtenissen hebben de leerlingen in de periode 
voor Pasen eierdozen beschilderd met vredesduiven en eie-
ren beschilderd. In totaal zijn bijna 500 eieren beschilderd, 
verpakt in de beschilderde eierdozen en vervolgens ver-
kocht in het dorp. De actie bracht Sfr 1800 (€ 1765) op.  
Uw (financiële) steun is nog steeds nodig.  
De verhalen maken duidelijk dat uw bijdrage (helaas) nog 
steeds hard nodig is. Vanuit de Nederlandse doopsgezinde 
broederschap is inmiddels ruim € 45.000 (!) bijeengebracht, 
waarvoor onze hartelijke dank. Uw voortdurende financiële 
steun blijft belangrijk en is welkom op: 
NL27TRIO 0786 8803 33 tnv Doopsgezind Wereldwerk te 
Deventer, omschrijving: ‘hulp oekraïne’  

 

Zo rond deze tijd 
 

Voorbij aan verstarring 
aan hebben en houden 

al het versteende voorbij. 
 

Zo rond deze tijd 
 

Hals reikend op levensreis 
zoekend naar levende woorden 

in deze hardvochtige tijd. 
 

Zo rond deze tijd 
 

Een verlangen onontkoombaar 
naar levenscheppend water 
om waarachtig mens te zijn 
de levensader in volle bloei. 

 
Hemel op aarde 

 
Zo rond deze tijd. 

 
Michiel de Jong 
29 april 2022 
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  Berichten uit het Klein Beraad 
Wat is er zoal gepasseerd in de tijd na het paasnummer van 
Op Weg? Omdat u regelmatig mededelingen krijgt via de ge-
meentemail op zondagochtend wordt u al goed op de hoogte 
gehouden van zaken die belangrijk zijn. Het verheugde ons 
dat onze gemeentevergadering van 15 mei goed bezocht was! 
32 aanwezigen,( 27 leden, 4 vrienden en 1 belangstellende).  
Over de vergadering staat in deze Op weg een verslag van 
Fred Schuurmans. 

  
Nu een keuze uit wat in de afgelopen tijd ter tafel kwam. 
De  Open Tuinen  dag op 18 juni kan doorgaan want er 

hebben zich voldoende vrijwilligers gemeld om de tuinlief-
hebbers en eventuele passanten te ontvangen. 
Via de Mennozaal zullen de bezoekers naar de tuin aan de 
Kanaalkade kunnen lopen.  

Voor wie ook interesse heeft in ons kerkgebouw, heb-
ben we de nodige informatie klaarliggen o.a. over onze ra-
men. We staan er niet zo bij stil maar onze ramen zijn echt 
zeer bijzonder.  
Mocht u ook even langs willen komen, is dat fijn! Tussen 
10.00 uur en 16.00 uur zijn we aanwezig. 

Sinds Oekraïne door Rusland wordt aangevallen en er 
veel vluchtelingen onze kant opkomen zijn, op initiatief van 
de ARK (Alkmaarse Raad van Kerken),  twee brain-
stormavonden geweest om zich te buigen over wat de rol 
van kerken zou kunnen zijn bij de opvang van de vluchtelin-
gen. 
Suggesties zijn op papier gezet voor verdere uitwerking 
maar onze algemene indruk is dat op dit moment nog veel 
zaken onzeker zijn en het lastig is concrete acties te ontwik-
kelen. Zo is het b.v. nog niet gelukt om met de veiligheidsre-
gio Noord-Holland Noord/Alkmaar contact te leggen over 
de vraag wat kerken kunnen betekenen met betrekking tot 
de vluchtelingenstroom en heeft de Oekrainse gemeenschap 
die regelmatig diensten houdt in de Blije Mare nog niet gere-
ageerd op het verzoek om contact. Dit was 11 april. Hoe de 
stand van zaken nu is, wordt besproken op een bijeenkomst 
die binnenkort plaatsvindt 

Voor onze gemeente bezoeken Hans de Jonge en Esther 
in ’t Veld deze vergaderingen. 

3. Van Philips kregen we een veiligheidsbericht  over 
een probleem met de elektroden ( pads) van de  AED die wij 
in ons bezit hebben ( Mennozaal) en dat het gevaar kan op-
leveren voor patiënten en gebruikers. Jan Bart heeft ons 
aangemeld voor vervolg correspondentie en aan leden van 
het bureau is gevraagd een hard-copy van veiligheidsmaat-
regelen bij de AED te plaatsen. 

Mappen (liederen) met grote letters. We merken dat 
steeds meer leden/vrienden moeite hebben om de liederen 
te lezen die gezongen worden in onze diensten. 

Anne de Jong is  begonnen met het aanleggen van map-
pen met wat liederen die wij regelmatig zingen. Ongetwij-
feld heeft u de mappen zien liggen bij de liederenbundels. 
Wij gaan daarmee door!  Onze predikant heeft een overzicht 
van de liederen die nu in de mappen zitten. Uit haar eigen 
diensten kan ze de map aanvullen. De vraag is nu wie wil dat 
doen voor de liederen die gastvoorgangers gebruiken in hun 
diensten?  In het begin zal dat wat vaker nodig zijn maar na 
verloop van tijd zullen de meest gangbare liederen wel in de 
map zitten! Laat het ons weten!! 
Informatie over onbekende gastvoorgangers wordt weer 
met u gedeeld. 

Via de gemeentemail of Op Weg.  
Na onze vergadering op 1 juni hebben we ‘s middags een be-
lijdenisbijeenkomst.    
Een doopdienst met Pinsteren!  Hoe mooi is dat!  Als u kan 
komen, kom dan! Het wordt een bijzondere dienst! Niet al-
leen voor Irene van de Pavert maar óók voor ons! 

Nog even een herinnering; De feestweek voor de oecu-
mene is van 5 juni tot en met 12 juni. Digitaal heeft u al een 
programmaboekje ontvangen. In de garderobe op de plank 
bij de spiegels liggen papieren exemplaren. Aan alle kerken 
is gevraagd met Pinksteren lied 675 te zingen in de dienst 
om zo met elkaar verbonden te zijn. 

 
Anneke Struijf 

 

 
Churches in Alkmaar invite Ukranian 
refugees to their  activities / communi-
ties  
 
Citylight, Helderseweg 32  Alkmaar 

We organize special services for young people (12-21 
years old). Refugees are welcome to join. English speakers 
available Every Sunday morning there are meetings for 
young and old. Translationsservices available. If necessary 
we can provide transport to and from our church. 
Leger des Heils, Burgpoelwaard 2, Alkmaar (opposite rail-
way station Alkmaar-Noord) 

Every Monday between 10-.00 - 13.00 o’clock, you are 
invited to join in for soup and comfort 

Every Tuesday (starts Jun 7th) BINGO, 14.00-16.00 
o’clock 

Every Tuesday, Wednesday and Thursday: Open House 
between 10.00 and 13.00 o’clock 

Every Wednesday morning there is a creative (knit-
ting)group: 10.00-12.30 o’clock (€ 2,50 entry) 

The second hand clothes store is open on Tuesday and 
Thursday, 10.00-15.30 o’clock 

Special help is offered on Tuesdays, Wednesdays and 
Thursdays between 09.30 and 12.30 o’clock. Appointments 
can be made via 072-5616020 
Dominicusparochie, Sint Laurentius kerk, Verdronkenoord 
68, 1811 BG Alkmaar 
- Kerkdiensten voor specifieke groepen 
- Kerkomroep/streaming kerkdiensten 
- Seniorenwerk. 
10.00 tot 13.00 uur Koffie-inloop    
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Uit de Alkmaarse Raad van Kerken 
Het lijkt erop dat de ARK de vastgestelde vergaderplan-

ning weer kan volgen. Na de vergadering op 18 januari kon 
ook de vergadering op 22 maart weer fysiek gehouden wor-
den en dat was verheugend. 
De ARK keurde de jaarrekening 2021 goed. De kascontrole-
commissie heeft de stukken gecontroleerd en in orde bevon-
den. Op grond daarvan werd aan het bestuur décharge ver-
leend voor het gevoerde beleid en aan de penningmeester 
voor het financiële beheer. Ook de begroting 2022 werd ak-
koord bevonden. 
We maakten kennis met majoor Egbert Wubbema, sinds 
drie maanden werkzaam als korpsofficier bij het Leger des 
Heils in Alkmaar. Hij heeft een dienstverband van 50%. De 
andere 50% werkt hij in dezelfde functie in Bovenkarspel. 
Na twee jaren waarin het niet mogelijk was de week van de 
oecumene te organiseren, is dat voor dit jaar weer opgepakt. 
Het programma voor deze week, van 5 t/m 12 juni, staat in 
de steigers en biedt diverse activiteiten. De oecumenische 
viering vindt op 12 juni plaats in de Blije Mare. Wim van 
Houten, envoy van het Leger des Heils, gaat in deze viering 
voor. Het bleek dat niet alle aan de ARK verbonden kerken 
en geloofsgemeenschappen zich ervan bewust zijn dat op de 
eerste zondag na Pinksteren een oecumenische viering 
wordt gehouden als afsluiting van de week van de oecu-
mene. Dit is echter al jarenlang een bestaande traditie. Aan 
alle ARK-leden wordt gevraagd om op die zondag geen eigen 
dienst of viering te houden zodat iedereen de viering bij kan 
wonen. In de loop van de maand mei komen de programma-
boekjes voor de week beschikbaar en zal het programma ge-
publiceerd worden op de website van de ARK (www.alk-
maarseraadvankerken.nl). 

 
Ria de Rijke 

secretaris ARK 

Gemeentevergadering 
Op zondag 15 mei jl. zijn we met 32 zusters en broeders 

bijeen geweest in de Mennozaal voor onze Gemeenteverga-
dering. 

Voor wat betreft de ingekomen stukken was er een 
mailtje binnengekomen van zr. en br. Jopie en Bert Siebe-
ling.  Zij zagen graag dat de discussie over de collectebonnen 
ingebracht zou worden op de agenda.                                                                                       

Op de notulen van 7november 2021 en de jaarverslagen 
zijn geen reacties binnengekomen. Anneke liet weten dat, 
zoals in het Groot Beraad is besloten, de jaarverslagen 
voortaan alleen in Op Weg gepubliceerd zullen worden. 

Anneke bedankt Hilda heel hartelijk voor het maken van 
de notulen van 7 november 2021 en van het jaarverslag van 
de gemeente over 2021 en daarmee het Klein Beraad heel 
erg ondersteunt. Hiervoor overhandigt zij Hilda een pre-
sentje.  

Jo geeft een toelichting op de jaarrekening van 2021. 
Hij geeft aan dat de inkomsten en uitgaven een reden tot 
zorg zijn. Voor wat betreft de beleggingen kunnen we nog 
heel lang vooruit. 

Sommige aanwezigen vonden het bedrag dat Tom Rij-
ken in rekening heeft gebracht voor de voor onze gemeente 
verrichte werkzaamheden aan de hoge kant. Anne laat we-
ten dat het bedrag hoger is uitgevallen dan in eerste instan-
tie gedacht, maar dat dit, gezien de positieve reacties van ve-
len, het waard is geweest.  Hilda laat weten als lid van de 
kascontrolecommissie dat Jopie Siebeling en zij grote waar-
dering hebben voor de wijze waarop onze boekhouder Jo de 
Vries zijn werkzaamheden heeft uitgevoerd en vraagt de 

 

vergadering het Klein Beraad decharge te verlenen, wat is 
gebeurd. Een nieuw reserve lid van de kascontrolecommis-
sie heeft zich tijdens deze gemeentevergadering niet aange-
meld. 

In verband met de discussie over het invoeren van col-
lectebonnen, heeft Jo de Vries een drietal voorstellen ge-
daan die aangeven op welke wijze de collectebonnen ge-
bruikt kunnen gaan worden, waarbij hij de voorkeur geeft 
aan het 2e voorstel: 

Indien bonnen worden gewenst moet het bedrag aan de 
gemeente worden overgemaakt ter grootte van de prijs van 
het bonnenblad of een veelvoud ervan. Op de overmaking 
vermelden: 

Naam, adres, aantal bonnenbladen. 
De boekhouder stuurt de bonnenbladen per post op. 

Daarin kan enige vertraging zitten want de administratie 
wordt niet iedere dag bijgewerkt. De portokosten worden 
goedgemaakt door de grootte van de coupures wanneer die 
niet te klein zijn. 

Voor alle duidelijkheid, het huidige systeem om met 
contant geld te betalen blijft bestaan naast het gebruik van 
de collectebonnen.  

De vergadering is met dit voorstel akkoord gegaan, met 
de toevoeging dat we na een jaar e.e.a. gaan evalueren. 

Op de vraag hoe groot een koor moet zijn om nog een 
koor genoemd te kunnen worden, antwoord jan Bart dat het 
koor momenteel niet groot is maar dat de leden wel erg en-
thousiast zijn. En zolang dat zo is zal het koor van onze ge-
meente actief blijven. 

Broeder Jan Roeper heeft te kennen gegeven dat hij deel 
uit wil gaan maken van de financiële commissie. 

Rineke laat weten dat zr. Jopie Siebeling aandacht heeft 
gevraagd voor het grote aantal niet betalende leden. Vol-
gens Rineke gaat het maar om vijf leden. Een aantal daarvan 
was overleden maar stonden nog wel in de administratie. 

Zr. Rineke de Jonge laat weten dat zij nog een jaar deel 
uit wil maken van het Klein Beraad. 

Zij vraagt de vergadering wie haar zou willen opvolgen. 
Het Klein Beraad hoort uit drie personen te bestaan. Vanuit 
de vergadering kwamen geen gegadigden. 

Ruben Tijmens heeft zich al eerder aangemeld om deel 
uit te gaan maken van het Klein Beraad. De vergadering is 
hier unaniem meen akkoord gegaan. 

Er is al eerder een voorstel geweest om de huwelijksju-
bilea van onze zusters en broeders in Op Weg te vermelden. 
Gebleken is dat niet iedereen in Op Weg genoemd wil wor-
den. Anneke zal een mail versturen naar een ieder en de 
vraag voorleggen of hier bezwaren tegen zijn. 

De vergadering is akkoord gegaan met het voorstel de 
ledenlijst als inlegvel met Op Weg mee te sturen, zodat het 
voor een ieder eenvoudiger wordt om met elkaar contact op 
te nemen.  

De vergadering was tegen het voorstel om het aantal 
diensten te verminderen tot twee per maand. 

Jan Bart liet met een zeer overzichtelijke PowerPoint 
presentatie zien op welke wijze ons kerkgebouw in de toe-
komst gebruikt zou kunnen worden. Dit alles i.v.m. de kos-
ten en de beschikbare vrijwilligers. 

Zr. Ria Bart geeft te kennen dat zij om diverse redenen 
wilt stoppen als ziekenhuis bezoeker. Een belangrijke reden 
is dat zij niet of te laat informatie ontvangt wie er in het zie-
kenhuis is opgenomen en als zij deze ontvangt is de betref-
fendenpersoon vaak al ontslagen. 

Omstreeks 13:45 uur werd de vergadering beëindigd na 
het zingen van het lied “Geest van hierboven“. 

Fred Schuurmans 
 

 

http://www.alkmaarseraadvankerken.nl/
http://www.alkmaarseraadvankerken.nl/
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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:  
Af te spreken via de Wijkcontactpersoon 

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 
 

Paasactie van de ARK 2022:  tweevoudig 
dank 

De paasactie van de ARK, waarbij dit jaar opnieuw op bijna 
400 adressen bonnen voor supermarkten werden bezorgd, is 
goed verlopen. De eerste dank betreft die van de ontvangers. Di-
rect of via de organisaties die de aanmeldingen voor de actie ver-
zorgden, bereikten ons blije reacties. Een voorbeeld:  “Lieve men-
sen, Ik waardeer het enorm dat u een kaartje van de jumbo heeft 
gegeven om iets (lekkers) te kunnen kopen. Het is niet altijd mak-
kelijk en dan kan zo'n liefdevol gebaar heel veel betekenen. Dus 
bij deze, ontzettend bedankt!!!” De tweede dank geldt alle parti-
culieren en instanties die een bedrag overmaakten om de paas-
actie te kunnen bekostigen. We weten nooit van te voren hoeveel 
geld hiervoor binnenkomt maar we starten steeds in het vertrou-
wen dat het met de financiële kant van de actie ook wel goed 
komt. En het kwam goed.  
Hartelijk dank daarvoor. 

Namens het paasactieteam van de ARK, 
Ria de Rijke 

 

 

 
Colorful Chances 
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