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Flitsen uit het Fnidsen, jrg. 22, nr. 2 april/mei 2021 
 

   
 

Remonstrantse Gemeente 
Alkmaar  
 

   kerkdiensten 
 
Datum  Tijdstip  Dienst/ 

thema  

Voorganger  Overige  

1 april 19.30 

uur 

Witte 

donderdag  

(zie pag. 4) 

Ds. G. Ubels Orgel: J. Zwart 

Collecte: UAF  

 

4 april  10.15 

uur  

Pasen  Ds. G. Ubels Orgel: J. Zwart 

Collecte: Toermalijn 

11 april 10.15 

uur 

Regulier Ds. K. 

Holtzapffel 

Orgel: M. Kroon 

Collecte: Stichting 

Vluchteling 

18 april 11.00 

uur 

Op adem 

komen. 

Thema: De 

mensen gaan, 

de mensen 

komen 

Ds. J. Goud Piano: L. Kaptein 

Collecte: Landelijk 

Ongedocumenteerden 

Steunpunt 

25 april 10.15 

uur 

Regulier Ds. E. 

Plantier 

Orgel: J. Visser 

Collecte: VPSG 

2 mei  Geen dienst   

9 mei 10.15 

uur 

Regulier  Ds. G. Ubels Orgel: J. Zwart 

Collecte: 

Vluchtelingenwerk 

Nederland  

16 mei 11.00 

uur 

Op adem 

komen. 

Thema: 

Samenspel 

tussen hemel 

en aarde 

Ds. J. den 

Hertog 

Piano: L. Kaptein 

Collecte: Alkmaar 

Taal Thuis  



 3 

Lichaam van Christus? 
 

Nogal een onderwerp om mijn eerste overweging in de Flitsen aan te 

wijden… Lichaam van Christus! Het is een oude, vertrouwde term: geliefd 

of juist niet, nabij of juist vervreemdend.  

 

In deze tijden van corona heeft lichamelijkheid en de ervaring daarvan hele 

nieuwe betekenissen gekregen. Is het daarom dat het me nu zo opvalt hoe 

concreet lijfelijk veel van de verhalen over Jezus in de lijdenstijd zijn? Al die 

vermeldingen van staan, zitten, lopen, eten, slapen, waken, onderweg zijn. 

Heel gewone menselijke handelingen, lichamelijke verhalen. Maar ook: 

wonderbaarlijke verhalen en andere echt afschuwwekkend. Wordt het lijden 

verheerlijkt? Bestaat lichamelijke opstanding? Wat moeten we met die 

verhalen? 

 

In een gesprek op de radio sprak iemand zijn afschuw uit over de koraal „O 

Haupt vol Blut und Wunden‟ uit de Mattheuspassion: hoe afstotelijk om 

daarover te zingen! Een ander stemde daarmee in en zei het zelfs eigenlijk 

„te goor‟ te vinden: zingen over „een hoofd vol bloed en wonden.‟ Maar een 

derde zei: „Ik probeer het te zien als dat er van Jezus getoond wordt dat hij 

de weg van de mensen gaat. Dus inclusief alle lichamelijke gruwelijkheden 

die mensen overkomen of aangedaan worden. Het „gore‟ wordt niet ontkend 

of genegeerd.‟ – en dat raakte me. Het plotselinge, simpele besef dat Jezus 

een mens was, dat hij de weg van de mens is gegaan, en dat hij daarin ook 

alle lichamelijkheid heeft beleefd en gedeeld – zoals wij die ook nog steeds 

ervaren en beleven. En dat de verhalen over hem daar niet van wegkijken. 

Het is een perspectief dat misschien wel juist in deze corona-tijden extra 

oplicht, nu we zo voortdurend geconfronteerd worden met onze 

lichamelijkheid, de manier waarop we fysiek aanwezig zijn, wel of niet met 

elkaar kunnen verkeren. De kwetsbaarheid die we delen, het gevaar dat we 

voor elkaar kunnen betekenen, de manier waarop we ons lichaam ervaren nu 

we niets meer vanzelfsprekend kunnen doen. Mondkapjes op, afstand 

houden, niet aanraken. En de angst, heel actief of ergens op de achtergrond, 

om besmet te raken, ziek te worden, wie weet hoe ernstig… 

 

Leven op aarde is, ook, een heel fysiek proces. Wij verschijnen als 

belichaamde wezens op deze planeet, en het lichaam opent werelden van 

ervaring. Van plezier, van kracht, van groei – en van verval, ziekte, pijn. 

Dood. In de verhalen die we over Jezus hebben wordt dat niet 
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verdonkeremaand, hem blijft wat dat betreft zelfs niets bespaard. Een mens, 

een lichaam.  

Het lichaam van Christus. 

 

 Gerdienke Ubels 

 

Over de diensten: 
Algemeen: 

De diensten kunnen een luisterdienst of videodienst zijn. Dit wordt van te 

voren via e-mail bekend gemaakt. Een luisterdienst wordt uitgezonden via de 

Kerkomroep. Een videodienst wordt opgenomen en is beschikbaar via ons 

YouTube kanaal (zie ook onze website).  

Mocht u een Remonstrantse dienst elders in het land willen volgen – om naar 

te kijken of te luisteren – dan kunt u op internet zoeken naar: remonstranten 

livestreams vanuit gemeenten. U kunt ook naar kerkdienstgemist.nl gaan. 

Dan komt u direct bij een aantal Remonstrantse kerken. 

 

Over de dienst op Witte Donderdag: 

Viering van de maaltijd op Witte Donderdag 1 april 

 

Wat en waarom? 

Op Witte Donderdag houden we een maaltijdviering, maar dan digitaal. De 

medewerkers aan de dienst delen in de kerk, en u kunt thuis aan het 

beeldscherm brood en wijn delen als u dat wilt. Deze vorm van vieren is 

voor iedereen vreemd en spannend. Naast dat vreemde is er ook veel 

herkenbaars: We delen geloof en inspiratie uit de weg van Jezus, dat is wat 

ons gaande houdt. We delen liefde en overvloed voor ons, onze geliefden en 

voor Gods hele wereld. We delen ons verlangen naar gemeenschap, en in dat 

gemis en verlangen zijn we – vreemd genoeg - verbonden. Dat alles is niet 

zoals we zouden willen, maar we ontvangen en delen wat we kunnen. Ook 

met vrijwel lege handen.  

Thuis meevieren  

Als u mee wilt vieren: zet een glas sap of wijn klaar, en een stuk brood. 

Neem dat wat passend voelt. En delen met lege handen kan ook; in aandacht 

samenzijn beperkt zich niet tot vaste vormen. 

Zichtbaar teken  

De vredesgroet is een zichtbaar teken van gemeenschap. Als je samen viert 

is dat een extra intiem moment. Maar je kunt ook aan iemand denken, dat 
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kan ook vandaag al. Leg contact, bel of schrijf een kaartje. Wens elkaar 

„vrede en alle goeds‟. 

Gerdienke Ubels 

 

Informatie over de gastpredikanten 
 

Dr. K. (Koen) Holtzapffel is remonstrants predikant in Rotterdam en Breda. 

Hij schreef het deeltje over „God‟ in de serie Goddeeltjes van de 

Remonstrantse Broederschap. Recent schreef hij de bundel ”Houvast - Aan 

de vraagzijde van het bestaan”. Zijn bijzondere interesse betreft de relatie 

tussen theologie en filosofie en tussen ethiek en politiek.  

Prof. dr. J. (Johan) Goud, godsdienstfilosoof bij de remonstranten Den 

Haag / emeritus hoogleraar en emeritus predikant. In 2015 heeft hij afscheid 

genomen als hoogleraar religie en zingeving in literatuur en kunst. Hij is een 

Levinas kenner en publiceerde daarnaast over uiteenlopende theologische en 

filosofische thema‟s. Ook schrijft hij regelmatig in AdRem.   

Dr. E.M. (Edith) Plantier was predikant bij ons van 1990-2003. Haar 

promotieonderzoek rondde ze af met het boek: “Door de dood omvangen; 

Elisabeth Kübler-Ross en het pastoraat”. Na haar tijd in Alkmaar werkte ze 

bij het Schiphol-pastoraat en tot slot als pastor voor buitenlandse studenten. 

Nu ze met emeritaat is, doet ze divers vrijwilligerswerk. Onlangs heeft zij 

een boek geschreven over „Tachtig jaar Studentenpastoraat in Amsterdam‟. 

Ds. J.C. (Jan) den Hertog studeerde rechten en theologie, is al vele jaren 

predikant bij de PKN, als laatste bij „De Terp‟ in Oudorp. Inmiddels is hij 

met emeritaat. Hij is mede-inspirator van de „Op Adem komen‟ diensten en 

gaat daarin regelmatig voor. 

 

 

Toelichting op de collectes 
 

Bijdragen voor de komende collectedoelen kunnen worden overgemaakt 

op bankrekening NL30 INGB 0000 2336 38 of op NL40 ABNA 0589 2257 

58 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Alkmaar. Met vermelding van het 

betreffende doel. Bestemmingen van de eerste collecte in de komende tijd:  

 

1 april 2021 –  Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF (voorheen 

Universitair Asiel Fonds) begeleidt vluchtelingen bij hun studie in het hoger 

onderwijs en het vinden van een baan die aansluit bij hun capaciteiten. (De 

opbrengst van onze 2e hands boeken is ook voor het UAF).   
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4 april 2021 – Toermalijn/ Tshistië Kloetshi. Onze gemeente heeft een 

„eigen‟ diaconaal project waarvoor we regelmatig collecteren. Destijds heeft 

Remco van der Plaat in Moskou het dagcentrum Toermalijn voor 

verstandelijk gehandicapte jongeren en jongvolwassenen opgezet. Daar is de 

Camphillgemeenschap „Tshistië Kloetshi‟, in de omgeving van Smolensk 

(Rusland) bijgekomen. Deze gemeenschap is voor en met volwassenen met 

een verstandelijke beperking. Een  folder over dit project is te vinden op de 

leesplank in de Tuinkamer. 

11 april 2021 – Stichting Vluchteling zet zich in voor opvang en begeleiding 

van vluchtelingen en voor ontheemden. In meer dan 20 landen in Afrika, 

Azië, Latijns-Amerika en Oost-Europa zorgt Stichting Vluchteling voor hulp 

bij acute nood: onderdak, voedsel, sanitaire voorzieningen en medische zorg. 

In langer durende situaties richt zij schooltjes op, geeft steun bij 

wederopbouw, klinieken, etc. Ook zetten zij zich in voor terugkeer naar 

veilige gebieden. 

18 april 2021 – Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt (LOS) zet zich in 

voor mensen die zonder geldige verblijfspapieren in Nederland zijn. Dan 

gaat het erom dat zij noodzakelijke medische verzorging kunnen krijgen, een 

dak boven het hoofd hebben, dat kinderen niet worden opgenomen in 

detentiecentra. 

25 april 2021 – VPSG. Vrouwen Pastoraat Seksualiteit Geweld. Deze 

oecumenische stichting biedt advies en ondersteuning bij vragen rond 

seksueel geweld, godsdienst en zingeving. De VPSG is er voor alle vrouwen 

en mannen die hulp nodig hebben bij de verwerking van seksueel geweld, 

persoonlijk of indirect ervaren. Daarnaast wil men een luisterend oor bieden, 

zodat getroffenen (en mensen in hun omgeving) niet langer alleen staan. 

9 mei 2021 – Vluchtelingenwerk Nederland. De vele vrijwilligers van 

Vluchtelingenwerk zetten zich met hart en ziel in voor de belangen van 

vluchtelingen, helpen bij de asielprocedure, met belangenbehartiging, bij 

gezinshereniging, bij de inburgering en het opbouwen van een nieuw 

bestaan. 

16 mei 2021 – Alkmaar Taal Thuis. Nadat het Freedom House is gesloten, 

bleef er behoefte bestaan aan ondersteunende taallessen en ontmoetingen. 

Een grote groep asielzoekers, die inmiddels een status en een woning 

toegewezen hebben gekregen, wilde heel graag de taallessen blijven volgen. 

In het wijkgebouw De Rekere in Huiswaard hebben de vrijwilligers en de 

taalzoekers op de dinsdag- en donderdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur een 

nieuwe plek gevonden. Er wordt druk en dankbaar gebruik gemaakt van 

deze mogelijkheid. 
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Sleutel die ontsluit 
 

Met de intrededienst van een nieuwe predikant zit normaal gesproken het 

werk van een kiescommissie erop. Zo‟n dienst kan vanwege de coronacrisis 

met Gerdienke Ubels nog geen doorgang vinden. Toch wilde de 

kiescommissie symbolisch het moment markeren dat Gerdienke Ubels nu 

echt onze predikant is en begonnen is met haar werk. Dat moment vond 

plaats in de dienst van 14 maart jl. waarin zij voor het eerst als onze 

predikant is voorgegaan. Aan haar werden – u heeft het ongetwijfeld op 

YouTube gevolgd  - de sleutels overhandigd van de kerk. Sleutels die ook 

haar voorgangers hebben gebruikt om de kerk in te kunnen en ook de kerk af 

te kunnen sluiten. Maar sleutels staan ook symbool voor geheel andere 

zaken. Dit alles klonk door in het lied „Sleutel die ontsluit‟ dat werd gelezen 

door Jan de Groot die Gerdienke vervolgens de sleutels overhandigde: 
 

De sleutel van Pieter Korbee voor jou 

is meer dan de sleutel van ons gebouw; 

het is een start om toegang te winnen 

tot onze harten, onze zinnen. 

Wees welkom, onze deur staat open, 

nodigt je uit om binnen te lopen. 

 

Om samen met ons op te staan, 

en mee te bewegen in ons bestaan. 

Die sleutel, die op alle harten past: 

Hier kom je thuis, ben je niet meer gast. 

Weet, dat als je zo binnen gaat, 

je steeds op tijd komt en nooit te laat. 

 

Maar zo‟n sleutel kan ook sluiten 

Op slot doen,  ”blijf maar buiten” 

DEZE sleutels openen poorten 

Iedereen mag binnen lopen 

Ze staan voor ontmoeten en verlichten 

En ontsluiten Vergezichten. 
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Berichten uit de kerkenraad 
 

De diensten in de komende periode 

 Helaas kunnen we nog steeds niet bij elkaar komen. Elders in de Flitsen 

kunt u lezen over hoe u zich toch verbonden kan weten bij de 

maaltijdviering op Witte Donderdag en met Pasen. Vanzelf zouden we 

liever deze diensten samen meemaken, maar gelukkig is er toch de 

mogelijkheid om via YouTube de diensten mee te maken. 

 Van de „Op adem komen‟-viering van 18 april met ds. Johan Goud 

wordt ook een video-opname gemaakt, de anderen diensten in april zijn 

„luisterdiensten‟. Het thema op 18 april is: „De mensen gaan, de mensen 

komen‟.  

 In de kerkenraadsvergadering van afgelopen woensdag (24 maart jl.) is 

besproken dat het heel fijn zou zijn als er vanaf mei weer met max. 30 

mensen een dienst gehouden kan worden. Nu het vaccineren onder de 

ouderen onder ons op gang begint te komen en het beter weer wordt, kán 

het zijn dat dat gaat lukken. Maar… de recente besmettingscijfers zijn 

helaas niet bemoedigend. Een besluit hierover kan pas begin mei 

genomen worden, en is afhankelijk van hoe de situatie eind april is. Het 

is en blijft een oefening in geduld. 

 Zoals u kunt zien en/of horen zijn er steeds weer mensen uit het koor 

bereid om met z‟n tweeën in de diensten te zingen. Gelukkig! Het is echt 

veel mooier dan alleen het uitspreken van een liedtekst. Rudo Oussoren 

coördineert dit allemaal. Maarten Dahmen zorgt ervoor dat de 

liedteksten geplaatst worden in de „gewone‟ liturgie en verzorgt de 

liturgieboekjes voor de bijzondere diensten. En dankzij Bram Luttmer 

kunnen de diensten opgenomen worden op video (en dat doet hij heel 

mooi!). Veel dank voor alle betrokkenen! We zijn daar als kerkenraad 

heel blij mee. 

 

 Jaarvergadering 

 We hebben in de afgelopen kerkenraadsvergadering besloten dat we nog 

even willen wachten met het uitschrijven van de Jaarvergadering. Het is 

wel zo goed en prettig als daar max. 30 mensen bij aanwezig kunnen 

zijn. We hebben daarom afgesproken in de vergadering van eind april 

hierover een besluit te nemen. De Jaarrekening is al door de 

kascommissie bekeken, maar moet natuurlijk nog wel door de 

vergadering goedgekeurd worden. Hier kunnen we niet al te lang meer 

mee wachten. Mocht het zo zijn dat samenkomen ook in mei nog niet 
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mogelijk is, dan overwegen we er een Zoom-vergadering van te maken 

(al zitten we daar niet op te wachten…). We houden u op de hoogte.  

 

Pauline van Veen 

  

Jaarverslag 2020 Remonstrantse Gemeente Alkmaar 

 
Ter inleiding 
Het jaar 2020 was in vele opzichten een uitzonderlijk jaar. Allereerst 

natuurlijk door de Corona crisis waardoor onze kerk van 15 maart tot eind 

juni gesloten was, vervolgens open voor maar 30 personen, daarna vanaf 15 

dec. weer gesloten. Zingen in de kerk mag voorlopig niet. Na het sluiten van 

de kerken ontstonden, eerst landelijk, digitale diensten zoals op Youtube. 

Wij mochten de laatste landelijke YouTube dienst verzorgen op 21 juni. Dat 

smaakte naar meer. Bij de volgende lockdown zijn er door Bram Luttmer 

drie YouTube diensten, verzorgd met medewerking van koorleden voor het 

zingen /spreken van de liederen. Zo konden we toch Kerst vieren en later op 

10 jan.2021 en op 29 jan. de afscheidsdienst van Pieter Korbee. 

Tevens moesten we opzoek naar een nieuwe dominee, aangezien ds. Pieter 

Korbee januari 2021 met emeritaat zou gaan. Er is een Kiescommissie in het 

leven geroepen, bestaande uit 8 mensen, vier uit de kerkenraad en vier uit de 

gemeente. Te weten: Pauline van Veen, Paul Bas, Pieter Buren, Paula 

Boddaert, Freek van der Veen Jan de Groot, Leontine Kaptein en Thea 

Cleton. In september hebben we ds. Gerdienke Ubels beroepen. Zij begint 1 

maart 2021 bij onze gemeente. 

Door het sluiten van de kerk waren er nauwelijks nog klusochtenden, maar 

een clubje enthousiaste vrijwilligers hebben de renovatie van de tuinkamer 

ter hand genomen. Het groepje bestond uit Jos Stroomer, Jebby Lawant, 

Nina van der Veen en Leontine Kaptein. Ondersteund door Rob Kaptein en 

Freek van der Veen. Er is heel hard gewerkt en het resultaat mag er zijn. Nu 

maar hopen dat we de tuinkamer snel weer mogen gebruiken.  

Verschillende evenementen gingen niet door. De stadswandeling naar 

aanleiding van de aquarellen van Frans van Hoeken ging helaas niet door 

vanwege de storm in februari. De voorjaarsserie “Lef om met lege handen te 

staan” moest na de eerste lezing gestaakt worden, er was geen                                                                                       

lentelunch, adventslunch, en  de Buitendag werd koffiedrinken in de 

Hertenkamp. 

In de periodes van de lockdowns werd er gebeld met oudere gemeenteleden 

in plaats van huisbezoek. 
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Toen we in juli weer open mochten, werden er protocollen gemaakt. Max. 30 

mensen op 1,5 m en geen gemeentezang, maar wel, tot half december, door 

het koor, met 1-4 koorleden. Het was fijn elkaar weer te kunnen ontmoeten. 

De Flitsen kwam 7 x uit, verder kwamen er digitale nieuwsbrieven. 

Er is contact gemaakt met de Kerkomroep. Er is een zender geplaatst en 

sinds jan. 2021 zijn we operationeel. De verhuur van de kerk is praktisch stil 

komen te liggen, dat betekent weinig inkomsten. Ook de kaasmarkten gingen 

niet door. 

Sinds november hangen er prachtige ikonen van Kees Wittebrood in de kerk. 

Hij hield er een korte voordracht over. 

De kerkenraad vergaderde dit jaar 12 x. 

Helaas is in het afgelopen jaar 1 lid overleden. Er is 1 vriend lid geworden 

en gelukkig hebben we ook enkele nieuwe vrienden mogen verwelkomen en 

enkele belangstellenden.  

 

Kerkdienst/liturgie 
Onze eigen predikant gaat 1 keer per maand voor, en leidde tevens de 

bijzondere diensten, zoals Kerstmis. en Gedenken overledenen. Pasen en 

Pinksteren gingen dit jaar niet door De overige diensten worden verzorgd 

door gastpredikanten. Er is een keer een maaltijdsviering geweest begin 

januari.  

Normaal gesproken is er elke derde zondag van de maand een meditatieve 

viering met als titel „Op adem komen‟. De viering wordt muzikaal 

ondersteund door ons koor o.l.v. Conny Kriek (dirigent) en Leontine Kaptein 

(piano). Deze diensten konden van maart-sept niet door gegaan. Ook de 

repetities zijn gestopt. Koorleden hebben medewerking verleend aan alle 

diensten waar niet gezongen mocht worden. Het koor probeert onderling het 

contact te behouden. Het zingen wordt heel erg gemist. Het koor repeteert, 

zodra het weer mag. 2x per maand op woensdagavond. Op de andere 

woensdagavond is er 2x per maand Stilte-meditatie –                                                                                             

„de ervaring van stilte` o.l.v. Pieter Korbee. Ook dit is na 15 dec. gestopt. 

Mede dankzij de nieuwe vrienden en belangstellenden waren er bij „gewone‟ 

diensten zo‟n 40 mensen aanwezig; Bij de hierboven genoemde „Derde 

zondag‟ vieringen waren dat er ruim 50, maar sinds de lockdown, toen we 

nog open mochten, waren er 30 mensen Het meezingen in het koor en de 

mensen daaromheen maakt mensen nieuwsgierig. De kerkenraad is blij dat 

het lijkt te lukken nieuwe geïnteresseerden te trekken en dat we hiermee een 

goede weg zijn ingeslagen. We willen dit graag voortzetten in 2021, als we 

weer mogen.  
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De liturgie-werkgroep, bestaande uit de predikant, de organisten, Leontine 

Kaptein en Jan Zwart en drie gemeenteleden Willy van der Pijl, Thea Cleton 

en Laurence Dahmen, is ook dit jaar bezig geweest met het zoeken naar en 

instuderen van nieuwe liederen, en het vormgeven aan de YoTube diensten. 

Leontine Kaptein stopt in 2021 als organiste, haar taak wordt overgenomen 

door Jan Zwart. Leontine blijft gelukkig wel voor de piano. 

 

Toerusting/winterwerk 

We kunnen met enige trots vaststellen dat onze jaarlijkse Voorjaarsserie 

weer een succes leek te worden. Zo‟n 70-80 belangstellenden bezochten de 

eerste lezing. Dit jaar was het thema “ Lef om met lege handen te staan.” Op 

7 maart sprak Thom Geurts daarover. Daarna moest de serie helaas gestopt 

worden. 

Er zijn drie gesprekskringen. De gesprekskring “Onderweg” besprak het 

boekje “spelen met grenzen”. De gesprekskring “Van luisteren naar doen?” 

bespreekt diverse maatschappelijke en ethische vraagstukken en de 

gesprekskring” Vrij als de vogels” leest en bespreekt een aantal 

gelijkenissen. De gesprekskringen zijn in maart gestopt en in september weer 

begonnen. 

Omdat er niet veel mensen in de kerk konden komen, startten Jan de Groot 

en Thea Cleton “Even napraten bij de koffie”,                                                                                                  

een klein rubriekje om dat gemiste contact toch een beetje te vervangen. Zij 

deden dit een aantal weken. Daarna namen Bram Luttmer en Ineke de Jonge 

het een tijdje over. 

Pieter Korbee zond in de eerste lockdown weken elke zondag een 

overweging rond. 

Dit jaar werd de Buitendag koffie drinken bij de Hertenkamp. Er kon zowel 

binnen als buiten gezeten worden. Het was fijn zovelen te zien. 

In november vertelde Kees Wittebrood over zijn ikonen, die in de kerk 

opgehangen waren. 

 

Pastoraat/contactledenwerk 
De contacten gingen dit jaar tijdens de lockdownweken vooral telefonisch.  

 

Diaconaat 
Onze diaconale taken bestaan voor het grootste gedeelte uit financiële 

bijdragen. Zo doneren we jaarlijks aan de ISBA (Interkerkelijk Sociaal 

Beraad Alkmaar), ten behoeve van mensen die tijdelijk financieel moeilijk 

zitten. Ook doen we mee met de jaarlijkse „Paaspakkettenactie‟, 

tegenwoordig georganiseerd door de ARK (Alkmaarse Raad van Kerken). 
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Deze actie is bedoeld voor mensen, die tussen wal en schip vallen. Ook 

werden de Inloopochtenden van oecumenisch aandacht centrum „De Zwaan‟ 

financieel ondersteund door onze gemeente.  

Onze gemeente ondersteunt een eigen project van de stichting “Toermalijn”. 

Op dit moment geven we via collectes financiële steun aan de opbouw van 

een Camphillgemeenschap in “Tshistië Kloetshi”, een heilpedagogisch 

centrum in west Rusland, Smolensk 

    

Samenwerking 
Sinds 2004 werken we met de Doopsgezinde Gemeente Alkmaar en de 

Evangelisch Lutherse Gemeente op een aantal gebieden samen. Dit jaar was 

er geen gezamenlijke oogstdienst. In alle drie de kerken werd dezelfde dienst   

gehouden met overdenkingen van alle drie dominees. De “oogst” was door 

de kerkgangers zelf meegenomen. Een ander terrein van samenwerking is 

het bekijken van films, met na afloop een gesprek met elkaar. Dit jaar 

werden: “Mary Magdalene” en ”Aus dem Leben der Hildegard von Bingen” 

vertoond. Daarnaast zijn predikant en gemeente actief betrokken bij het werk 

van de ARK. Een van onze leden is penningmeester van de ARK. 

De Pinksterweek ging dit jaar niet door. Verschillende leden deden 

vrijwilligerswerk (taalcafé) bij Alkmaar Taal Thuis. Nadat het 

Freedomhouse in Alkmaar, een initiatief van de ARK, opgehouden is te 

bestaan zijn de taallessen ondergebracht in het wijkgebouw De Rekere in 

Huiswaard. Een plek waar voor statushouders het oefenen van de 

Nederlandse taal met behulp van Alkmaarders centraal staat. Nu met de 

lockdown is het gesloten, maar ze hopen zo gauw mogelijk weer open te 

gaan. 

    

Publiciteit en werving 

Goede publiciteit blijft de aandacht van ons vragen. Het voor en door ons 

ontworpen „logo‟ wordt steeds opnieuw gebruikt voor de aankondiging van 

lezingen, etc. De daarbij gebruikte opvallende kleur rood roept herkenning 

op. De website is vernieuwd en heel mooi geworden. Ze wordt regelmatig 

bekeken waarmee ze bezoekers attendeert op kerkdiensten, lezingen, en 

andere kerkelijke activiteiten. Er is gestart met de Facebook pagina door 

Joke Pruis, waar ook de activiteiten worden aangekondigd. We vragen 

Facebookleden deze berichten graag te liken en te delen. 

Sinds kort zijn we ook aangesloten bij de kerkomroep. Nu nog alleen met 

luisteren, maar er wordt onderzocht of we ook met beeld kunnen uitzenden. 

  

Beleid en toekomstperspectieven:  
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We hopen door te gaan in de richting die we nu ingeslagen zijn, met o.a. het 

project “Op adem komen in een schuilkerk “ en de Voorjaarsserie. Daarnaast 

blijven we volop bezig met     

het “gewone werk” dat we als gemeente met elkaar doen. We zullen 

proberen de publiciteit nog wat meer op te zoeken. 

Bergen, 3 maart 2021. 

 

Paula Boddaert-de Bruijn  

 

Kerkenvisie 
 

De gemeente Alkmaar heeft het bureau Coup uit Delft opdracht gegeven een 

inventarisatie te maken van de huidige stand van zaken van 

kerkgemeenschappen en hun kerkgebouwen, die zij veelal in eigendom 

hebben. Dit erfgoed staat onder druk. Van alle kerken in de gemeente heeft 

een derde geen religieuze functie meer. De ontkerkelijking in Nederland gaat 

door. Het ledenaantal van de meeste kerkgenootschappen krimpt en de 

gemiddelde leeftijd stijgt. Veel kerkgebouwen, zowel in de stad als in de 

dorpen, zijn rijksmonumenten met grote cultuurhistorische waarde. 

 

In een zoom-bijeenkomst op 28 januari 2021 werd de „Tussenrapportage 

Kerkenvisie‟ (peildatum 1 september 2020) door Coup gepresenteerd en 

toegelicht aan de deelnemende vertegenwoordigers van Alkmaarse 

kerkgenootschappen.  

 

Centraal staat de vraag hoe een kerkenvisie kan bijdragen aan het behoud 

van Alkmaarse kerkgemeenschappen en kerkgebouwen in de toekomst. Aan 

de aanwezigen werd gevraagd hoe zij de situatie van hun organisatie op dit 

moment beoordeelden en hoe zij dachten dat deze over vijftien jaar zou zijn. 

Welke mogelijkheden zien zij  voor samenwerking? Welke ambities hebben 

zij? Wat moet er gebeuren met de kerkgebouwen als deze worden 

afgestoten? Welke alternatieve gebruiksmogelijkheden zien zij? 

Coup komt tot de conclusie dat een groot deel van de eigenaren van 

kerkgebouwen het op de huidige manier niet vol zal houden, ondanks de 

grote inzet van vrijwilligers. 

Het inventarisatierapport werd afgesloten met een beschrijving van alle 

kerkgebouwen, hun gebruikers en hun voornaamste kenmerken 

(„kerkenpaspoort‟).  
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Wat onze gemeenschap betreft heb ik aangegeven dat wij van mening zijn 

dat wij over vijftien jaar nog steeds een actieve en levensvatbare 

gemeenschap zullen vormen. 

 

Coup doet dit jaar verder onderzoek onder maatschappelijke organisaties  

zoals bewonersverenigingen en culturele instellingen, instanties erfgoed, 

toerisme en recreatie en marktpartijen als  ondernemers , makelaars, 

ontwikkelaars, woningbouwverenigingen. Onder de burgers zal een enquête 

worden gehouden. Hun bevindingen worden verwerkt in een definitief 

rapport „Kerkenvisie’, dat in december 2021 zal worden vastgesteld door de 

Gemeenteraad. 

 

Deze „Kerkenvisie‟ moet bijdragen aan meer eenduidigheid in 

toekomstverwachting, het delen van kennis en meer samenwerking. Er zal 

een centrale vraagbaak worden opgericht waar gemeenschappen met hun 

vragen terecht kunnen.  

 

Pieter Buren 

 

De Remonstranten en hun geschiedenis (14) 
 

In Nederland en ook in Alkmaar blijft de Remonstrantse Broederschap een 

kleine geloofsgemeenschap. Maar wel een die betekenis heeft, want op vele 

terreinen lopen de Remonstranten in haar opvattingen voorop. Zo zijn zij de 

eersten waar relaties van gelijk geslacht die als zij willen trouwen in de kerk 

een zegen mogen ontvangen. Dat was in 1986. En recentelijk, in 2018, 

verschijnt er een bezinningsbrief over de discussie rond het levenseinde 

waarmee de Remonstranten een bijdrage leveren aan die maatschappelijk zo 

belangrijke kwestie. Ook op andere terreinen en niet in de laatste plaats op 

dat van geloven wordt in eigen kring en ook daarbuiten discussie gevoerd. 

Dat begon al in de tijd van Arminius wanneer hij schrijft dat het evangelie 

ieder mens oproept te geloven. Hierbij haalt hij  - in de tegenover de Staten 

van Holland uitgesproken „Verklaring‟ - de bekende bijbeltekst uit Johannes 

3: 16 (NBV) aan: Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon 

heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar 

eeuwig leven heeft. Daarom is deze tekst ook zo geliefd bij Remonstranten.  

De oproep om met elkaar in gesprek te gaan is doorgegaan tot in onze tijd. 

Door middel van bezinningsbrieven – onlangs nog over „polarisatie in de 

samenleving‟ probeert de Remonstrantse Broederschap onderwerpen aan de 
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orde te stellen die ieder raken. Ook onze Remonstrantse gemeente  doet dit 

onder meer door de Voorjaarsserie die al vele jaren veel belangstelling trekt, 

niet alleen van Remonstranten maar ook van mensen buiten de eigen kring.  

Intussen in Alkmaar 

De vraag is nu: hoe is het de Remon- 

stranten vergaan de laatste 30-40 jaar? 

Die vraag (en ook andere vragen) hebben 

als redactie voorgelegd aan de predikan- 

ten die in genoemde periode onze ge- 

meente hebben gediend. Dat waren  

ds. Foeke Knoppers, van 1982 tot 1987, 

ds. Edith Plantier, van 1990 tot 2003, 

ds. Ytje Poppinga, van 2003 tot 2012 

en tenslotte ds. Pieter Korbee, van 2012 

tot 2020. Aan hen hebben we het  

volgende gevraagd: 

-Hoe kijkt u terug op de periode dat u als predikant de Remonstrantse 

gemeente in Alkmaar hebt gediend? 

-Op welke onderdelen van uw werk legde u in het bijzonder de nadruk? 

-Wat herinnert u zich het meest? 

-Zijn er bijzondere (mooie, verdrietige) gebeurtenissen in uw ambtsperiode 

die u zijn bijgebleven?  

-Hoe is er in uw periode gesproken over het wel of niet meegaan in de fusie 

die uiteindelijk heeft geleid tot de vorming van de Protestantse Kerk in 

Nederland? In de volgende Flitsen laten we ds. Foeke Knoppers aan het 

woord. 

 

Freek van der Veen 

 

Ikonen (slot) 
 

De „de gastvriendschap van Abraham‟ van Andrej Rublev is een van de 

bekendste ikonen uit de orthodoxe schilderkunst. Als eenvoudige 

ikoonschilder is het niet gemakkelijk om de vele aspecten van deze ikoon te 

beschrijven. Ik heb daarom geput uit het boekje van broeder Louis 

Bastiaansen (abdij Maria Toevlucht te Zundert) dat geheel gewijd is aan 

deze ikoon. 

Rublev (Rusland 1370-1430), leerling van Theofanes de Griek, schilderde  
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De westerse Vader Augustinus gaf de aanzet om in de drie personen de 

Drieëenheid te herkennen. Abraham richtte zich tot alle drie de gasten met 

het woord „Heer‟. De Pseudo-Areopagiet Dionysius (500 nC) heeft voor de 

oosterse kerk de verklaring gegeven om in het bezoek van de drie gasten aan 

Abraham zowel “de openbaring van de Drieëenheid” als het “zichtbaar 

worden” van de van die openbaring te zien. Engelen hebben het vermogen 

om zichtbare vormen aan te nemen. Zo kan het onuitbeeldbare toch 

uitgebeeld worden. 

In de ikoon is een duidelijke cirkelbeweging te herkennen. Voor de relaties 

van de personen van de Drieëenheid gebruikt de westerse kerk het woord 

circuminsedere (het in elkander zijn) terwijl de oosterse kerk het woord 

circumsedere (het in elkander bewegen) gebruikt. De cirkelbeweging begint 

bij de linkervoet van de Persoon rechts, van de H. Geest. Zij loopt dan over 

diens hoofd en beweegt zich verder over het hoofd van de Zoon naar het 

rechterbeen van de Vader, om over diens voet terug te keren naar de Geest. 

Deze beweging voegt de drie personen tot een onverbreekbare eenheid 

samen. Er zijn vele theologische disputen gevoerd over de vaag wie op deze 

ikoon de Vader, wie de Zoon en wie de H. Geest is. De meest gangbare visie 

is dat links de Vader, rechts de H. Geest en in het midden Christus, de Zoon 

is. Ook zijn de symbolen van de driehoek (Drieëenheid), de zeshoek (God 

schiep de wereld in zes dagen) en de vijfhoek (de ster van Bethlehem) 

zichtbaar. 

Ook hier valt weer op dat er geen licht van buitenaf op valt maar dat het ons 

van binnenuit tegemoet straalt. Daarom is de ikoon een Godsontmoeting 

voor degene die in geloof het hart opent voor het licht van de ikoon.  

 

Kees Wittebrood 

               deze ikoon in 1411 voor de 

Drievuldigheidskerk te Zagorsk en deze 

bevindt zich thans in het Tretjakov-

museum in Moskou. Voor de oosterse 

kerk was het onmogelijk om in het tafereel 

van de gastvriendschap van Abraham een 

voorstelling van de Drieëenheid te zien. 

De Griekse Vaders hebben immers altijd 

geleerd dat God niet aan de mensen kán 

verschijnen omdat Hij geen lichaam heeft 

aangenomen.  
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Geloof en Samenleving 

Utrecht,  22 maart 2021 

Doe je ook mee met de Digitale Diaconale Ontmoeting ? 

Hoe zijn remonstrantse diaconieën tot nu toe met de coronacrisis omgegaan? 

Hoe hebben ze steun verleend? Wat zijn de vragen en verwachtingen voor de 

komende maanden? En hoe kan Geloof & Samenleving ondersteunen?  

 

Over deze vragen willen we het vanuit G&S op dinsdag 13 april in de 

avond hebben tijdens een digitale diaconale ontmoeting. Alle lokale 

diaconieën en andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om mee te 

doen. Zeker nu een landelijke Diaconale Dag nog steeds ver weg lijkt, is dit 

het moment om van elkaar te horen hoe het gaat. De ontmoeting vindt plaats 

via Zoom en het programma is als volgt: 

Programma 
 

20.00 Welkom vanuit G&S, korte update van landelijke ontwikkelingen 

20.15 Groepsgesprekken in break-out rooms met als centrale vragen: 

- wat is er voor jullie diaconie in de coronatijd veranderd? 

- op wat voor manier kan G&S jullie ondersteunen?  

21.00 Centrale terugkoppeling van opgedane inzichten 

21.15 Afspraken voor opvolging en afsluiting 

21.30 Einde 

Opgave 
Opgave voor de bijeenkomst bij Michel Peters, via email: 

communicatie@remonstranten.org.  

Na opgave ontvang je nadere informatie en de inloggegevens voor Zoom. 

mailto:communicatie@remonstranten.org
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Hoe meer ervaringen en ideeën we kunnen verzamelen, hoe meer inspiratie 

de bijeenkomst brengt.  

 
 

Webinars Tolerantie en Turbulentie 

 

op donderdagen 15, 22 en 29 april 2021, van 13.30 – 15.00 uur. 

Organisatie: Doopsgezinds Seminarium en Arminius Instituut/Remonstrants 

Seminarium. De webinars vinden plaats op Zoom. Wie zich opgeeft, 

ontvangt de link. Opgave s.v.p. voor 25 maart bij v.l.m.kok@vu.nl. Er zijn 

geen kosten verbonden aan deelname. 

 

15 april Tolerantie in historisch perspectief. Prof.dr. Mirjam van Veen, 

hoogleraar kerkgeschiedenis Vrije Universiteit Amsterdam spreekt over „De 

vermeende verdraagzaamheid van het vrijzinnig protestantisme‟. 

 

22 april Tolerante censuur? Prof.dr. Chris Doude van Troostwijk, hoogleraar 

vrijzinnige theologie Vrije Universiteit Amsterdam spreekt over 

„Mediacensuur. Hoe actueel is Spinoza‟s concept van theologisch-politieke 

tolerantie?‟ 

 

29 april Tolerantie en actualiteit. Dr. Koen Holtzapffel: introductie van het 

thema, Prof.dr. Wibren van der Burg, remonstrant en hoogleraar 

rechtsfilosofie Erasmusuniversiteit spreekt over „Tolerantie als deugd en 

houding‟. Respons prof.dr. Erik Borgman, hoogleraar theologie van de 

religie Universiteit Tilburg: „Meer-dan-tolerantie, de pauselijke encycliek 

Fratelli tutti (2020). Na discussie spreekt dr. Antje vd Hoek, remonstrants 

predikant en medescribent, over de remonstrantse bezinningsbrief „Het 

vergeten wij‟ (over polarisatie en tolerantie in de Nederlandse samenleving). 

  

mailto:v.l.m.kok@vu.nl
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Berichten van:  Alkmaarse Raad van Kerken (ARK) 
     De Zwaan 

 
 
 
 
 

 

Oecumenische dienst 
 
De oecumenische dienst is dit jaar niet ter afsluiting van de oecumenische 

week (24 t/m 29 mei), de week na Pinksteren, maar op 20 juni a.s. in de 

Grote Kerk. Dan vindt het Orgel Festival plaats en mogen we weer 

meeliften. Deze dienst begint om 10.00 uur. In voorgaande jaren was het 

altijd later om de katholieken de gelegenheid te geven eerst naar de 

noodzakelijke mis te kunnen, maar vervolgens nemen zij geen deel aan de 

oecumenische viering. Helaas dat dit een verandering brengt in het 

voorgangersrooster, maar de onderhandelingen met het orgelfestival duurden 

wat lang. 

Het is echter wel zo dat op de zondag van de oecumenische dienst, de eigen 

kerken dicht zijn. Dat was altijd zo en dus ook dit jaar. We hebben gemeend 

dat het houden van de dienst in de Grote Kerk zo speciaal is, dat we deze 

gelegenheid toch aan wilden grijpen. We hebben het eerder gedaan toen het 

festival er was en toen viel de zondag toevallig op de goede.  

 

Jebby Lawant 

 
 
 

 
 

Stichting “De Zwaan”, 
Oecumenisch centrum voor aandacht, inspiratie en bezinning 
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Inloophuis De Zwaan zoekt vrijwilligers 
 

De Zwaan bestaat ruim 20 jaar! Inmiddels hebben heel veel gasten een warm 

welkom ontvangen van de vrijwilligers. Een stem die zegt: Goed dat je er 

bent! Onze gasten kun je omschrijven als „gezelschapszoekers en 

gezelschapsbrengers‟. De achtergronden zijn zeer divers, in zowel religieus, 

cultureel als sociaal opzicht. Soms is er sprake van een bijzondere 

problematiek, of een combinatie: psychische problematiek, verslaving, 

dakloosheid, armoede, eenzaamheid.  

 

   In het achterliggende vreemde jaar hebben we door verschillende factoren 

afscheid genomen van een aantal vrijwilligers.  

We zoeken nieuwe vrijwilligers: 

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

o Heeft u interesse in het verhaal van de ander en wilt u graag mensen 

ontmoeten?  

   We bieden een betekenisvolle plek en een prettige sfeer. Daarnaast is er 

begeleiding in het werk. Heeft u interesse en/of vragen? Laat het weten door 

contact op te nemen met de coördinator. Meer informatie over ons aanbod 

kunt u vinden op de website: www.dezwaan-alkmaar.nl  

   Zoekt u geen vrijwillige inzet maar hebt u zelf behoefte aan luisterend oor 

of een gesprek over levensvragen? Dan bent u óók van harte uitgenodigd. 

We bieden persoonlijke gesprekken waarvoor u via onderstaand 

telefoonnummer een afspraak kunt maken. 

 

Marleen Kramer  coördinator Inloophuis De Zwaan 

Contact: 06-28668646 (maandag t/m donderdag) / 

inloophuisdezwaan185@gmail.com 

 

 

 

  Redactie Flitsen uit het Fnidsen: 

Kees van der Pijl, Simon Rep, Pauline van Veen en Freek van der Veen. 

Redactiesecretariaat: Freek van der Veen, Stellingmolen 14, 1823 GG 

Alkmaar, tel. 072 5155699; e-mail: f.vanderveen@upcmail.nl. Inleveren 

kopij voor Flitsen uit het Fnidsen mei/juni 2021 op 10 mei  a.s. 

Uitgavedatum van Flitsen nr.3 zondag 16 mei 2021. 

 

mailto:f.vanderveen@upcmail.nl
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DE OGEN DICHT 
 

 
Wij lopen met de ogen dicht; 

nog is de dag niet echt geboren. 

De last van wat geweest is ligt 

nog als een steen op ons. Wij horen 

 

ternauwernood elkaars verdriet. 

Dat een gemis zo kan verdoven. 

Want die wij deelden is er niet. 

Hoe zouden wij het licht geloven? 

 

Toch loopt het licht op ons vooruit 

Waar wij alleen maar schreien konden 

Heeft God de dag al ingeluid. 

Volop doet reeds zijn licht de ronde 

 

en wekt dat uitgewist gezicht 

tot leven voor ons oog. Het vale  

gelaat met doornenkroon wordt licht, 

hertekend met een krans van stralen. 

 

Wij zien hem met de ogen dicht. 

Hij komt ons bidden binnenlopen,  

wordt onze bloedsomloop. Dit licht  

kust vurig onze dagen open. 

 

Wij leven voortaan met dit beeld 

als aan ons heupgewricht geraakten. 

De zon is opgegaan. Het licht 

van elke dag brengt hem ter sprake. 

 

 

Sytze de Vries, uit de bundel Witgewassen woorden, de gedichten. Skandalon 

2009. 

 

Dit gedicht van de theoloog-dichter en liedschrijver Sytze de Vries is een 

ingetogen, poëtische weergave van de gebeurtenissen in de Stille Week tot 

aan de verschijning van het licht op de Paasmorgen. 

 

Simon Rep 
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Hij is niet hier … 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een graf in een stille graftuin, even buitende muren van het oude Jeruzalem, 

uitgehouwen uit de rots. Een grote platte ronde steen kan voor de ingang 

worden gerold. Hier is de tekst geschreven die de evangelist Lucas de 

engelen laat zeggen: „Waarom zoekt u de levende onder de doden? Hij is 

niet hier, hij is uit de dood opgewekt…‟ 
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Algemene informatie 

Kerkgebouw: Fnidsen 33-37, 1811 ND Alkmaar, tel. 072-5112307 

Predikant: ds.Gerdienke Ubels, Petrarcalaan 18, 3533 CS Utrecht  

tel.: 06-19050046, e-mailadres: ubelsg@xs4all.nl 

Kerkenraad:  

Voorzitter:  

mw P.L. van Veen, Romplaan 8, 1852 BR Heiloo,  

tel.: 072-5110868, e-mail: pauline.vanveen@xs4all.nl  

Secretaris:  

mw P. Boddaert-de Bruijn, Eeuwigelaan 37, 1861 CL Bergen, 

tel: 072-5813224, e-mail: bodda41@hetnet.nl 

Penningmeester: 

dhr P. Buren, Munnikenweg 1A 1829 BA Oudorp, 

tel.: 072-5153978, e-mail: pieterburen@planet.nl  

Coördinatie verhuur kerkgebouw:  

dhr P.J. Bas, Rijnstraat 60, 1823 EE Alkmaar, 

tel.: 072-5202208, e-mail: paul.bas@kpnmail.nl  

Lid en contactledenwerk: 

mw M.E.M. Kloosterman, Visserslaan 26, 1815 VD Alkmaar, 

tel.: 072-5641751, e-mail: marry.kloosterman@gmail.com 

Ledenadministratie:  

dhr J.F. van der Blij, Font. Verschuirlaan 14, 1852 CL Heiloo, 

tel.: 072-5334330, e-mail: fritsvanderblij@planet.nl  
 

Organist: dhr. J. Zwart, Oudegracht 87, 1811 CB Alkmaar 

tel: 072-5112995, e-mail: janzwartalkmaar@gmail.com  

Pianist: Leontine Kaptein, Keldercroftlaan 29,1851 VG Heiloo, 

tel.: 072-5334118, e-mail : leontinekaptein@yahoo.com 

 

Web-adres:      alkmaar.remonstranten.nl.  

Berichten voor de website toesturen aan : 

dhr B.Luttmer, e-mail: bramluttmer@gmail.com 
 

Bankrekeningen : 

Bankrekening giften:  ING:  NL30 INGB  0000.23.36.38 

        t.n.v. Remonstrantse Gemeente Alkmaar 

Bankrekening voor  

verhuur kerkgebouw:  ING:  NL07 INGB  0000.28.74.02 
 

Giften Toermalijn:  Project Tshistië Kloetshië  

via de Iona Stichting o.v.v. „gift T.K‟: NL90 INGB  0001.42.74.04  

mailto:pauline.vanveen@xs4all.nl
mailto:pieterburen@planet.nl
mailto:marry.kloosterman@gmail.com
mailto:fritsvanderblij@planet.nl
mailto:janzwartalkmaar@gmail.com
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Indien onbestelbaar: terug aan Romplaan 8, 1852 BR Heiloo
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