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Flitsen uit het Fnidsen, jrg. 22, nr. 3 mei/juni 2021 
   

 

Remonstrantse Gemeente 
Alkmaar  
 

   Kerkdiensten 
 
Datum  Tijdstip  Dienst/ 

thema  

Voorganger  Overige  

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 

23 mei 10.15 

uur 

Pinksteren  Ds. G. Ubels Orgel: K. Jonkers 

Collecte: 

Voedselbank 

30 mei 10.15 

uur 

 Drs. N. de Wilde  Orgel: M. Kroon 

Collecte: ISBA  

 

6 juni  Geen dienst  

 

  

13 juni 10.15 

uur  

Intrede 

dienst  

Ds. G. Ubels - 

Intrede dienst     

Orgel: J. Zwart  

Collecte: Stichting 

Bootvluchteling 

20 juni 11.00 

uur 

Op adem 

komen. 

Thema: 

Luisteren in 

de stilte 

Pastor G. Loman Piano: P. Rynja  

Collecte: Stichting 

Vluchteling 

27 juni 10.15 

uur  

 Ds. J. de Valk Orgel: J. Visser  

Collecte: Fonds 

Kerkrestauratie  

 

23 mei: Vanaf Pinksteren (23 mei) weer met max. 30 mensen in de kerk. 

Zie info onder toelichting bij de collectes. 
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 „En hij werd opgenomen in de hemel‟ 
 

In onze verbeelding gaat dat altijd gepaard met wolken – de wolk als 

vervoermiddel naar de hemel, of de wolk die Jezus aan het gezicht 

onttrok; en we kunnen het ons zo voorstellen, gewend als we zijn aan van 

die frisse Hollandse wolkenluchten. „n Blauwe hemel met mooie bolle 

cumuluswolken ervoor; wolken waar je op zou kunnen liggen. Heerlijk 

donzig, lijkt het.  

Het wolkje in de lege kerkruimte hier op de foto roept een heel andere 

associatie op – het is zo fragiel, het hangt zo ontroerend in de ruimte, hoe 

moet dat verder, zal het verdampen, waar kan het heen?  

Berndnaut Smilde, de maker van het wolkje, heeft als kunstenaar een 

techniek ontwikkeld waarmee hij, simpel door gebruik van de juiste 

verhouding tussen de temperatuur van de lucht en de snelheid waarmee 

hij waterdruppeltjes sproeit, een wolk kan creëren. Wolken: een 

universeel symbool, van vluchtigheid en mysterie – vaak als beeld en 

manifestatie van het goddelijke. 

Jezus op een wolkenwagen is dus geen gek beeld – het maakt gebruik van 

een universele beeldtaal die probeert iets weer te geven van het 

uitzonderlijke dat mensen in Jezus waargenomen hebben. Jezus, een 

mens – maar dan wel „transparant tot op God‟. En dus is zijn vertrek 

slechts met wolken denkbaar. 

„Hemelvaart is de laatste dag dat Jezus op aarde was‟ – zo las ik ergens in 

een toelichting, en de omschrijving trof me met een kleine schok. Want 

 



 4 

ja, dat is wáár natuurlijk, maar toch: wat een definitieve uitspraak! Er is 

een dag geweest die de laatste was dat Jezus op aarde was, de dag 

waarvan z‟n vrienden zeiden „daarna hebben we hem nooit meer gezien‟. 

Wat een wonder eigenlijk, dat wij nu nog steeds over diezelfde Jezus 

spreken, de verhalen over hem voortdragen, ze tegen ons leven en onze 

tijd aanhouden – willen onderzoeken, wat ze ons vertellen. 

De evangelie-schrijvers zijn wisselend in hun berichten over wanneer die 

laatste dag van Jezus op aarde dan geweest zou zijn. Bij Johannes is het 

bijvoorbeeld Pasen, Hemelvaart en Pinksteren op één dag. Dat spreekt me 

wel aan. Dat Jezus, door de dood heen, ons bij zijn vertrek naar de hemel 

in één beweging direct de Geest nalaat. Dat die Geest bestaat in de vorm 

van diezelfde ongrijpbare wolken van adem en waterdamp. In 

onnoemelijk veel vormen bij ons is, elke dag anders: fragiel en ontembaar 

tegelijk, een verschijningsvorm van de oerstof – het water, stortbui of 

zachte meiregen. 

Wolken verbinden de hemel met de aarde. Op de adem van de wind stijgt 

waterdamp op, daalt regen leven gevend neer. In elke wolk zit leven. 

 

Gerdienke Ubels 

 
(Bovenstaande foto,  met als titel „Nimbus‟,  is gemaakt door Berndnaut Smilde) 

 

Informatie over de gastpredikanten 
 

Drs. N. (Niek) de Wilde uit Bergen is protestants theoloog. Hij is 

beleidsmatig werkzaam in het middelbaar onderwijs en docent 

Bijbelwetenschappen bij Hogeschool Windesheim.  

 

Ds. J.(Joep) de Valk  was tot voor kort remonstrants predikant in 

Amsterdam en daarvoor in Waddinxveen en Delft. Hij is op latere leeftijd 

theologie gaan studeren. Sinds 2000 heeft hij zich, naast theologie, vooral 

gericht op mensen aan de rand van de samenleving, in daklozenopvang, 

verslavingszorg en schuldsanering.  

 

Toelichting bij 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 
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het betreffende doel. Bestemmingen van de eerste collecte in de komende 

tijd:  

16 mei – Alkmaar Taal Thuis. Na sluiting van het Freedom House bleef 

de behoefte aan ondersteunende taallessen en ontmoetingen. Taallessen 

vinden nu plaats in het wijkgebouw De Rekere in Huiswaard.  

23 mei – Voedselbank. Verstrekt noodhulp in de vorm van gratis 

voedselpakketten aan mensen die een laag of geen vrij besteedbaar 

inkomen hebben en daardoor niet of slechts gedeeltelijk in hun eigen 

voedselvoorziening kunnen voorzien.  

30 mei – ISBA. Het Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar, waarin 

kerken en belangenorganisaties samenwerken om de materiële positie van 

mensen te verbeteren.  

13 juni - Stichting Bootvluchteling. Stichting Bootvluchteling staat voor 

het verlenen van humanitaire (nood)hulp. Zij richt zich op mensen op de 

vlucht aan de randen van Europa.  

20 juni - Stichting Vluchteling zet zich over de hele wereld in voor hulp 

bij acute nood en opvang van vluchtelingen. Waar nodig wordt gezorgd 

voor opvang, onderdak, voedsel, sanitaire voorzieningen en medische 

zorg. In langer durende situaties geeft zij steun bij wederopbouw, 

klinieken, etc. 27 juni – Fonds Kerkrestauratie. Bedoeld om onze 

schuilkerk mooi te kunnen houden.  

 

Op Pinksterzondag kerk weer open 

Het is de bedoeling dat er vanaf Pinksterzondag weer max. 30 mensen 

naar de dienst kunnen komen. Daarnaast wordt er gewerkt aan een 

rechtstreekse verbinding vanuit de kerkzaal, zodat degenen die niet 

kunnen komen, toch de dienst kunnen meemaken. Hoe dat precies in z‟n 

werk gaat krijgt u nog te horen.  

 

  

Intrededienst Gerdienke Ubels  
 

Sinds begin maart heeft u kennis kunnen maken met onze nieuwe 

predikant Gerdienke Ubels. U heeft haar al kunnen zien of beluisteren via 

een videodienst of de Kerkomroep, ze heeft al verschillende mensen uit 

de gemeente ontmoet of per telefoon gesproken. En u heeft haar al een 
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beetje leren kennen via de brief die ze ons allen heeft geschreven. Maar 

wat er tot nog toe aan ontbrak was een intrededienst: een wezenlijke 

gebeurtenis voor een predikant in een nieuwe gemeente.  

In onderling overleg hebben we dat uitgesteld, omdat we dit graag wilden 

doen op een moment dat er in ieder geval 30 mensen uit de gemeente bij 

aanwezig kunnen zijn. Heel wat feestelijker dan via een videodienst! 

Maar vanwege de pandemie gaat dit jaar alles anders. Normaal gesproken 

zou eerst de bevestiging tot predikant plaats moeten vinden, en pas 

daarna de intrededienst. De bevestiging tot predikant gebeurt 

tegenwoordig na afloop van het Proponentsexamen, als afsluiting van het 

Seminarie. Dit examen vindt echter pas plaats op zaterdag 18 september 

a.s. Zowel de kerkenraad als Gerdienke vonden het te lang duren als pas 

daarna de intrededienst zou zijn. Zo kwamen we uit op zondag 13 juni 

a.s.  Bij een intrededienst is het gebruikelijk dat de nieuwe predikant 

ingezegend wordt door een collega. Het leek Gerdienke mooi om dit aan 

Pieter Korbee te vragen, maar hij is dan met vakantie. Op haar voorstel 

zal daarom ds. Alleke Wieringa, voormalig predikant in Utrecht en sinds 

kort in de gemeente  Lochem - Zutphen, de inzegening verzorgen. We 

hopen dat er op die zondag minimaal 30 mensen aanwezig kunnen zijn! 

 

Namens de kerkenraad, 

Pauline van Veen  

 

Berichten uit de kerkenraad 
 

       Jaarvergadering 
In de vorige Flitsen hebben we u laten weten dat er is besloten de 

Jaarvergadering uit te stellen tot we weer bij elkaar mogen komen. We 

zullen nog even geduld moeten hebben. Het Jaarverslag 2020 van onze 

secretaris, Paula Boddaert, heeft u kunnen lezen in de vorige Flitsen. In 

dit nummer wordt een samenvatting opgenomen van het Financieel 

Jaarverslag 2020, verzorgd door onze penningmeester Pieter Buren. De 

kascommissie heeft er inmiddels ook naar gekeken en akkoord bevonden. 

Maar nu moet de Jaarvergadering nog haar fiat geven. Mocht u de hele 

Jaarrekening 2020 en Begroting 2021 willen ontvangen, dan kunt u deze 

opvragen bij onze penningmeester, Pieter Buren. We hopen u over niet al 

te lange tijd te kunnen uitnodigen voor de Jaarvergadering. 

 

       Als de deuren opengaan…  
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We hopen dat ons plan om u weer in de kerk te kunnen begroeten en 

ontmoeten vanaf Pinksterzondag – eindelijk – kan doorgaan. Wel zullen 

we ons moeten houden aan de bekende regels: anderhalve meter afstand 

houden (tenzij uit één gezin), mondkapje op bij binnenkomen en 

weggaan, geen handen schudden, etc. Op de stoelen waarop een Liedboek 

ligt kunt u gaan zitten. U weet het nog wel. Het belangrijkste is: u moet 

zich van tevoren aanmelden, omdat er niet meer dan 30 mensen aanwezig 

mogen zijn (excl. „functionarissen‟). Dit gaat weer op dezelfde manier als 

in het najaar: aanmelden bij ondergetekende, bij voorkeur per mail op 

vrijdag of zaterdag tot 18.00 uur, voorafgaand aan de zondagse dienst. 

Mail: pauline.vanveen@xs4all.nl (of telefoon 072 – 511 08 68).  

Er zullen weer twee ingangen in gebruik zijn: komt u met de fiets, ga dan 

a.u.b. via het Jan Blindplein, en komt u lopend dan via de ingang aan het 

Fnidsen. Graag uw jas neerleggen op de lege stoel voor u of naast u. 

 

       Videodiensten en Kerkomroep 

Als u in de afgelopen periode via de Kerkomroep een dienst hebt 

beluisterd heeft u, net als veel anderen, last gehad van een storend getik, 

zeker aan het begin van de dienst. Als u naar een videodienst heeft 

gekeken, heeft u het werk gezien van Bram Luttmer, die uit 

betrokkenheid en enthousiasme deze diensten met zijn apparatuur 

mogelijke maakte én er vele uren werk in stopte. Inmiddels zijn we als 

gevolg van de corona steeds meer gewend geraakt aan het digitaal 

„bijwonen‟ van een dienst. Gelukkig lukte dit met de hedendaagse 

techniek. Maar hoeveel prettiger is het als we weer gewoon samen 

kunnen komen! Toch hebben we gemerkt dat er méér gekeken wordt naar 

videodiensten dan verwacht. In het hele land blijken de kijkcijfers van 

digitale diensten flink te zijn toegenomen. Het blijkt vooral ook fijn te 

zijn voor diegenen, die minder makkelijk naar ons kerkje kunnen komen. 

Maar ook voor mensen die benieuwd zijn naar wat remonstranten (en 

anderen) te vertellen hebben.  

De kerkenraad heeft daarom na grondig onderzoek besloten een vaste 

videocamera aan te schaffen en de bedrading en aanvullende apparatuur 

die daarvoor nodig zijn, te laten installeren in de kerkzaal. Als het goed is 

gaat dat binnenkort gebeuren. Vanaf dat moment kunnen de diensten 

rechtstreeks uitgezonden worden. Livestream heet dat. Dus een dienst 

meemaken in de kerk óf, als dat beter uitkomt, vanuit huis. Daarnaast 

heeft het een voordeel dat we bij de verhuur van onze kerk hedendaagse 

digitale mogelijkheden kunnen aanbieden.  

 

mailto:pauline.vanveen@xs4all.nl
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       Tot slot 
In de afgelopen periode hebben Connie Kriek en Rudo Oussoren 

aangegeven dat ze belangstellende willen worden van onze gemeente. 

Eigenlijk hoorden zij er al steeds meer bij, dankzij hun muzikale inbreng 

in de diensten, zeker in deze „digitale tijd‟. Welkom! En dan nog: 

De kerkenraad wordt uitgebreid met de komst van Ineke de Jonge. Zij 

stelt zich hieronder aan u voor. 

 

        Pauline van Veen 

Even voorstellen 
 

                                              Mijn naam is Ineke de Jonge. Als  

                                              aankomend kerkenraadslid stel ik me graag  

                                              aan u voor.  

                                              In een zoektocht naar een religieus onderdak                       

                                              was ik jaren geleden al verschillende keren n  

                                              uw midden op zondagochtend. Ik ben  

                                              godsdienstig opgegroeid, ben daar los van  

                                              geraakt, maar dat bleef ik ervaren als een  

                                               gemis. Sinds ruim anderhalf jaar woon ik  

met mijn man Bram Luttmer de diensten in onze kerk bij, inmiddels 

beiden als vriend. Ik ben met deze geloofsgemeenschap verbonden 

geraakt, hou van het luisteren en zingen, de vriendelijke openheid en 

geloofsvrijheid: ze voelen als brood voor het hart. Over mijn 

beroepsachtergrond: als Drentse deerne begon ik in 1968 mijn loopbaan 

in de verpleging in het VU- ziekenhuis. Na zo‟n tien jaar werkzaam te 

zijn geweest binnen ziekenhuismuren, ook in de psychiatrie, heb ik vele 

jaren als maatschappelijk werker gewerkt. Mijn beroepsleven eindigde, 

weer bij de VU als arbeids- en organisatiekundige. Als gepensioneerde  

deed ik vrijwilligerswerk, o.a. als taalbegeleider van vluchtelingen en als 

bestuurslid van Humanitas. Bram en ik hebben twee kinderen, en we 

passen één dag per week op onze kleinkinderen, onze oogappels van 6, 3 

en 1 jaar oud.  

Ik wil als kerkenraadslid naar beste weten mijn steentje bijdragen aan het 

reilen en zeilen van onze kerk, in de hoop dat u allen mij dat 

toevertrouwt. 

 

Ineke de Jonge 
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Spokenword 

waar woorden tekortschieten 
raakt de waarheid het hardst 
wat gedaan is zouden we liever vergeten 
maar niet de lessen die het meebracht 
want waar de een niet weet 
kan de ander aanvullen 
waar we nooit geweten 
is soms het schadelijkst 
soms willen we alles maar loslaten 
maar wanneer we de handen openvouwen 
zien we niet wat we allemaal op ons rug dragen 
de rouw zelfs voor onszelf onzichtbaar geworden 
de wonden ondichtbaar 
want hoe verzacht je oude pijn met nieuwe woorden? is het 
‘geleden onder’ of ‘gestreden voor’ 
wanneer twee verhaallijnen door mijn bloed stro en    r  ndo en 
 ederl nder in   n li h    s  en o en  ie is d n de ster ste 
vechter in de kooi? 
ik leerde half en half maken heel mooi 
er is gevochten en gevallen voor waar ik nu sta 
ogen nog vochtig in dankbaar bestaan 
bewust van verleden 
wijzer in het heden 
de pijn morgen nog steeds niet volledig verdwenen 
er zijn wonden onder de huid die niet helen 
nog honderden ongehoorde verhalen te delen 
je hoort de echo in de stilte 
niet wie harder schreeuwt 
maar stiller denkt 
niet wie harder schreeuwt 
maar stil herdenkt  

Amara van der Elst 

Opvallend was op 4 mei tijdens de Dodenherdenking op de Dam het 

optreden, oftewel de performance, van Amara van der Elst. Zij sprak een 

spoken word uit net zoals Amanda Gorman dat deed bij de inauguratie 
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van Joe Biden tot president van de Verenigde Staten van Amerika.  

Het optreden van de Nederlandse Amara vond ik zeer indrukwekkend. 

Met een mooie heldere stem en ingehouden arm- en handbewegingen 

bracht zij de boodschap van haar gedicht. Het ritme in de lange zinnen 

deed denken aan versvoeten in de klassieke regels van het oude Griekse 

epos. In de dagbladen die ik las de dag na de herdenking kon ik nergens 

de tekst van Amara‟s gedicht vinden. Na enig zoeken vond ik die in De 

Gelderlander en geef die graag volledig aan u door.     

Simon Rep 

De Remonstranten en hun geschiedenis (15) 
 

Intussen in Alkmaar… 

Hoe is het de Remonstranten vergaan in de laatste 30 – 40 jaar? En dan 

met name de Remonstranten in Alkmaar. Wie zou zo‟n vraag niet beter 

kunnen beantwoorden dan de predikanten die in genoemde periode onze 

gemeente hebben gediend. Zo eindigden we deze rubriek de laatste keer 

in de Flitsen. De eerste predikant die we vragen stelden (zie Flitsen nr. 2 

april/mei 2021) is ds. Foeke Knoppers. Hij is van 1982 tot 1987 bij ons 

predikant.  

In de schuilkerk aan het Fnidsen blijft het kerkenwerk in die periode 

gewoon doorgang vinden, ook al is de  gemeente klein. „Schuilen‟ is nu 

niet meer nodig, toch blijven de Remonstranten trouw aan het prachtige 

kerkgebouw in de binnenstad van Alkmaar. De leden komen behalve uit 

de stad uit de wijde omgeving, onder meer uit Bergen, Schoorl, 

Castricum, Petten en zelfs uit Den Helder. De predikanten combineren 

hun werk meestal met dat voor een tweede gemeente, bijvoorbeeld dat 

van Hoorn. Zo ook ds. Knoppers. Toch blijft het moeilijk om met zo‟n 

tweede gemeente vooral vanwege de afstand tot (meer) goede 

samenwerking te komen.  Nu de Remonstrantse Broederschap niet 

meegaan met de fusie van Gereformeerden, Hervormden en Lutheranen 

is er wel sprake van een hechte samenwerking met de Doopsgezinden en 

de (plaatselijke) Lutheranen (De Luthersen in Alkmaar sluiten zich 

uiteindelijk niet aan bij de landelijke fusie). Ds. Knoppers:  

“Onder Alkmaar ressorteerde de kring Den Helder, die nauw 

samenwerkte met de Doopsgezinden die nog een eigen kerkgebouw 

hadden in Den Helder. Er waren groot-huisbezoeken waar in ieder geval 

één keer de toenmalige doopsgezinde predikant die werkzaam was in Den 
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Helder, Tjalling Kind, en ik een inleiding hielden. Er waren kerkdiensten 

in Castricum, op de eerste zondag van de maand, in een katholieke kerk, 

die ook bezocht werden door Doopsgezinden in Castricum. In Alkmaar 

was een hartelijke samenwerking met de Doopsgezinden en Lutheranen. 

Ik kon het goed vinden met de doopsgezinde predikant Alle Hoekema, 

met wie ik ook een tijdje in de vroege ochtend geroeid heb. We hebben 

samen wel redelijk succesvolle studiedagen georganiseerd. Met de 

Lutheranen was de samenwerking iets minder intensief.” 

Veel nadruk legt ds. Knoppers in zijn jaren hier op het huisbezoek. Ook 

bij gemeenteleden „als er niets aan de hand is‟, zo benadrukt hij. Het 

toerustingswerk is als vanouds een van de pijlers onder het 

gemeentewerk. Zeker niet in de laatste plaats om daarmee mensen „van 

buiten‟ te trekken. Ds. Knoppers vertelt: “In Alkmaar was in mijn tijd 

Rein Schoufour een actief lid van de gemeente. Hij bewoonde een 

kapitale boerderij in Driehuizen. Samen met de toenmalige voorzitter van 

de kerkenraad, Lucas Oosterveld, organiseerden wij in die boerderij 

bijeenkomsten waarin de vraag centraal stond: wat geloof je nu eigenlijk? 

Er deden veel mensen, ook niet-remonstranten, aan deze bijeenkomsten 

mee.” 

In de Remonstrantse Broederschap en ook in de Remonstrantse gemeente 

Alkmaar speelt al heel vroeg de discussie over het zegenen van 

levensverbintenissen van echtparen met hetzelfde geslacht. In het 

zogenaamde „Levensverbintenissenbesluit‟ (van de Remonstrantse 

Broederschap) dat  in die tijd veel stof deed opwaaien werd het huwelijk 

tussen twee mannen of twee vrouwen erkend. Ds. Knoppers verhaalt van 

een in zijn ogen verdrietig gebeuren dat hem is bijgebleven: “Ik had een 

paar groepjes catechisanten. Onder de oudste groep, inmiddels 

jongvolwassenen, was er eentje die overwoog belijdenis te doen. Hij zag 

daar echter vanwege dat Levensverbintenissenbesluit vanaf. Hij vond dat 

de kerk zich sterk moest maken voor het traditionele huwelijk van man en 

vrouw.” 

 

Volgende keer de tijd na ds. Knoppers, als na een interim-periode van 

enkele jaren, ds. Edith Plantier in 1990 wordt beroepen in Alkmaar. Zij 

blijft hier 13 jaar predikant, tot aan 2003.  

 

Freek van der Veen 
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Financieel verslag 2020 en begroting 2021 
 

Baten 

Het jaar 2020 stond in het teken van de corona-pandemie. Ook op de 

activiteiten van onze gemeente 

had deze een grote invloed. De verhuuropbrengst van de kerk bleef in 

2020 aanzienlijk achter bij de verwachtingen (€ 2.600, begroot € 10.000). 

De Kosten verhuur kerk zijn gesaldeerd met de verhuuropbrengst. De 

collectegiften werden vanaf maart grotendeels per bank ontvangen.  

 

Lasten 

Kosten  gastpredikanten 

Als gevolg van het lagere aantal diensten dan normaal zijn de kosten in 

2020 lager uitgevallen dan begroot (afgerond € 1.800, Begroot € 4.000).  

 

Kosten kerkgebouw  

De energiekosten 2020 kwamen lager uit dan verwacht als gevolg van het 

beperkte gebruik van het kerkgebouw. Van Greenchoice werd begin 2021 

een teruggave ontvangen van € 1.870, die in 2020 verwerkt is. De 

onderhoudskosten zijn in 2020 met € 12.136 aanzienlijk hoger 

uitgevallen dan begroot (€ 3.000). Dit werd voor het grootste deel 

veroorzaakt door het schilderen van de noordelijke muur van de kerk en 

de daarvoor noodzakelijke timmermanswerkzaamheden aan de kozijnen 

(€ 6.710). Onderhoud CV € 420. Inspectie en reparatie van de 

noodverlichting (accuvervanging) bleek kostbaar (€ 682). Daar kwam in 

2021 nog € 272 bij voor de noodzakelijk gebleken vervanging van een 

noodverlichtings-armatuur. Verder werd eind 2020 een WIFI-kabel 

aangelegd van het modem in de kerkenraadskamer naar de kerkzaal om 

radio-uitzending van diensten via de Kerkomroep mogelijk te maken (€ 

470). De kosten van de tweejaarlijkse inspectie door de  

Monumentenwacht bedroegen € 1.300. Controle brandbeveiliging € 240. 

In 2020 honoreerde de kerkenraad het  initiatief van een aantal 

gemeenteleden om de tuinkamer te renoveren, wat tot uitgaven leidde van 

afgerond € 9.300. Hiervan werd € 8.000 geactiveerd, af te schrijven in 5 

jaar. De eerste termijn van € 800 in 2020. 

 

Overige kosten 

Onder de  “Diverse kosten” zijn begrepen  de afschrijvingskosten op de  

tuinkamerrenovatie en kleinere, niet of moeilijk toerekenbare kosten, 
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bijvoorbeeld de secretariaatskosten, overige portokosten, gegeven giften 

en bankkosten. De kosten 3
e
 zondagviering kwamen ondanks een 

geringer aantal diensten iets hoger uit dan verwacht. De kerkenraad heeft 

besloten met het oog op de continuïteit van deze diensten de dirigente 

Mw C. Kriek en onze pianiste Mw  L.Kaptein  door te betalen. Tegenover 

deze kosten staat gewoonlijk de afdracht van de contributie van het koor. 

Omdat het koor vanaf maart niet meer kon oefenen en optreden heeft het 

de contributie-inning tijdelijk gestopt.  

 

Begroting 2021 
 

In de begroting 2021 is rekening gehouden met de gevolgen van de 

corona-pandemie, die zich, naar het zich laat aanzien, tot ver in 2021 

zullen doen gelden. 

Baten 

Het aantal leden/vrienden en belangstellenden is in de afgelopen jaren 

geleidelijke toegenomen.  

De bijdragen blijven goed op peil. Voor de begroting wordt de opbrengst 

evenals in voorgaande jaren.  

voorzichtig geraamd. Voor de verhuur van het kerkgebouw in 2021 wordt 

met een voorzichtig herstel in het 4
e
 kwartaal gerekend. De huur van 

Fnidsen 39 is voor 2021 met 2,7% verhoogd (1% + 1,7% inflatie). 

 

Lasten 

De traktementslasten 2021 blijven vrijwel gelijk. Onze nieuwe predikante 

Mw. Gerdienke Ubels heeft haar werkzaamheden per 1 maart 2021 

aangevangen. Daar Pieter Korbee afscheid heeft genomen op 31 januari 

waren wij over de maand februari geen traktement verschuldigd. 

De kosten voor gastpredikanten ad € 2.000 zijn gebaseerd op 2020. 

Bij de begroting van de onderhoudskosten voor het kerkgebouw is 

rekening gehouden met  door de Monumentenwacht in maart 2020 

gedane aanbevelingen met betrekking tot nog te verrichten reparaties aan 

dak en goten. Onder “Overige kosten” zijn de kosten voor de Buitendag 

en Advent begroot zoals voor 2020. Onder de “diverse kosten” zijn o.a. 

begrepen de afschrijvingskosten ad € 1.600 op de  renovatiekosten van de 

tuinkamer. De kosten 3
e
 zondagviering van € 2.500 zijn gebaseerd op de 

werkelijke kosten 2020. Er is geen contributie-afdracht door het koor 

verondersteld. 
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Voor 2021 wordt per saldo een negatief resultaat begroot van  € 7.900.  

 

Nog te ontvangen subsidies 

In het kader van de Brim-subsidie die wij ontvingen voor de laatste 

restauratie van het kerkgebouw zijn ook de onderhoudskosten volgens 

een lange termijn onderhoudsplan subsidiabel. Eind 2020 is een overzicht 

van de onderhoudskosten over de periode 2017-2020 ten bedrage van € 

23.500  ingediend bij de organisatie  “Jong Holland” te Wormer, die de 

subsidie-aanvraag voor ons verzorgt. 

Verder is de aanvraag voor subsidie over onze energiekosten 2020 

ingediend. 

 

P.S. Buren, penningmeester 

 

Realisatie 2020 en Begroting 2021 

 
Omschrijving Begroot 

2020 
Realisatie 2 
2020 

Begroot 
2   2021 

Baten:    
Bijdragen leden 38.000 40.086 38.000 
Collecten Gemeente (na aftrek diaconie) 2.500 1.782 2.500 
Renten, Dividenden etc. 2.000 3.433 3.000 
Verhuur kerkgebouw (netto) 10.000 2.235 4.000 
Verhuur Fnidsen 39  (bruto) 9.000 9.504 9.800 
Giften 0 230 0 
Overige opbrengsten  1.500 69 500 

    
Totaal baten 63.000  57.339 57.800 

                                                Baten excl. giften    
Lasten:    

Kosten predikanten :    
Traktement, premies en onkosten predikant 34.500 34.792 34.000 
Gastpredikanten 4.000 1.798 2.000 
Subtotaal kosten predikanten 38.500 36.590 36.000 
Kosten Broederschap:    
Afdracht Broederschap 4.000 3.831 4.000 
Subtotaal afdrachten Broederschap 4.000 3.831 4.000 
Kosten kerkgebouw:    
Energie 3.750 1.586 3.000 
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Water 150 95 100 
Assurantie 1.750 2.061 2.100 
Vaste lasten 300 288 300 
Telefoon 500 550 600 
Onderhoud kerkgebouw en orgel 3.000 12.136 6.000 
Voorzieningen kerkgebouw 0 0 0 
Huishoudelijke dienst 2.500 1.918 2.500 
Subtotaal kosten kerkgebouw 11.950 18.634 14.600 
Kosten diensten:    
Kerkdiensten algemeen 150 504 500 
Organisten / musici 1.500 930 1.000 
Subtotaal kosten diensten 1.650 

 
1.434 1.500 

Kosten Fnidsen 39 1.000 1.448 1.000 
Subtotaal kosten Fnidsen 39 1.000 1.448 1.000 
Overige kosten:    
Kosten Flitsen, jaarboekje, porti 1.500 45 500 
Bestuurskosten 1.250 1.629 1.500 
Gegeven giften / abonnementen 100 450 100 
Buitendag, Advent en Kerst 500 0 500 
Diverse kosten 1.000 1.823 3.500 
Kosten 3

e
 zondagviering 2.000 2.319 2.500 

Subtotaal overige kosten 6.350 6.266 8.600 

    
Totaal lasten 63.450 68.203 65.700 
    
Verwacht (gerealiseerd) resultaat - 450 - 10.864 - 7.900 

 
 

Gevelsteen „Vrouw bij de fontein‟ vindt nieuw thuis 
 

                                                        Het is eindelijk zover: op 31 maart  

                                                        is door firma Balder een gevelsteen  

                                                        geplaatst aan de muur van de  

                                                        Tuinkamer. Op de steen is een bron  

                                                        of fontein te zien en een vrouw die 

                                                        komt waterputten.  

                                                        Initiatiefnemer is Jos Stroomer. In   

                                                       de Monumentenloods van de Histori- 

      c                                               sche Vereniging Alkmaar (HVA)  
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 ‘vindt’ hij de steen en biedt deze namens de vereniging aan aan onze 

kerk. Hij vertelt:  

 

“De Historische Vereniging Alkmaar runt sinds drie jaar een 

Monumentenloods, gevestigd aan de Edisonweg 12. Alkmaarders kunnen 

hun oude bouwmaterialen brengen, die de HVA dan weer verkoopt aan 

eigenaren van huizen van vóór 1940. De HVA wil materialen van 

bijzondere betekenis actief plaatsen in Alkmaar. Zo is de Remonstrantse 

Kerk aan het Fnidsen bereid gevonden de gevelsteen „Vrouw bij de 

fontein‟ in de gevel op nummer 33 te metselen. De overhandiging van de 

gevelsteen vond plaats op  7 april jl. Het gaat hier om een steen met een 

lange historie in Alkmaar. 

Op een foto uit 1865, uit het Regionaal Archief Alkmaar, is een groot 

woonhuis te zien aan de Kraanbuurt 1 in Alkmaar. Op de begane grond 

zien we een voordeur en aan weerskanten een raam met roeden. 

Daarboven twee etages, een zware daklijst en een puntig dak. Opvallend 

zijn de drie gevelstenen in de voorgevel: twee leeuwenkoppen aan de 

zijkanten en middenin van een vrouw aan een fontein. Dit pand is in 1901 

afgebroken. De gevelstenen zijn niet teruggeplaatst in het nieuwe pand.    

In een brief van de directeur van het Gemeentemuseum Alkmaar aan de 

gemeente Alkmaar komen we de steen weer tegen. Daar wordt een 

verwijzing gemaakt naar een steen „voorstellende een springende fontein 

waarbij ene vrouw met waterkruik‟ afkomstig uit een huis aan de 

Kraanbuurt, verbouwd in 1901. De schenker van de steen is een zekere B. 

Kuyper. De Fontein wordt samen met nog een aantal andere gevelstenen 

tentoongesteld in de buitenmuur van het oude gemeentemuseum in de 

Breedstraat.  De steen werd dus waardevol gevonden door het 

gemeentemuseum van Alkmaar.  

Vanwege de uitbreiding van het 

stadhuis in 1968 wordt het mu- 

seum aan de Breedstraat afgebro- 

ken en  de museumcollectie over 

geplaatst naar de Nieuwe Doelen. 

De  meeste gevelstenen kregen  

een plaats in de tuin van het mu- 

seum, onder een afdak. De Fontein 

wordt evenwel in 1980 geplaatst 

in de gevel van het Interkruisgebouw aan het Canadaplein. Ook dit 

gebouw werd gesloopt om plaats te maken voor de Vest. De Fontein 
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raakt uit het zicht. Uiteindelijk duikt de Fontein op in de 

Monumentenloods.  Daar heeft de steen heel lang gelegen. 

De HVA is dan ook verheugd dat deze 170 jaar oude steen weer een plek 

gevonden heeft in de binnenstad van Alkmaar, in de gevel van Fnidsen 

nr. 33, een plek die past bij de afbeelding van de steen. In de bijbel zijn 

maar liefst drie verhalen over bruiden die een man bij de waterbron 

ontmoeten. In Johannes 4 ontmoet Jezus een Samaritaanse vrouw. De 

twee discussiëren over de ware religie, hoe God aanbeden moet worden. 

Deze sterke vrouw gaat daarbij bij zichzelf te rade en stelt de traditie 

waaruit zij voort komt ter discussie. Ze is nieuwsgierig naar wat ook 

anderen te vertellen hebben. Als deze Samaritaanse 2000 jaar later in het 

Fnidsen in Alkmaar had gelopen was zij ongetwijfeld lid van de 

Remonstrantse Kerk.” 

 

Jos Stroomer 

 

Landelijk nieuws van de Remonstranten 

 

Retraite „Onrustig is ons hart…‟ 
(over onrust en het verlangen naar rust, retraite voor mannen en vrouwen;  

omdat de retraite in juni inmiddels overtekend is, vindt een reprise in 

september plaats). Over het thema: het befaamde woord van Augustinus 

over het onrustige hart lijkt het idee te bevestigen dat onrust het beste 

vermeden kan worden Is de onrustige mens immers niet, naar het woord 

van Gabriel Marcel, zijn eigen beul?  Maar moet het verlangen naar rust 

altijd bevredigd worden? Zegt de belijdenis 2006 niet terecht over Jezus 

dat hij het gelaat van God is dat ons aanziet en verontrust? Tijdens deze 

retraite zullen we op vele wijzen - teksten, muziek en film – bezig zijn 

met deze vragen.      

Tijd:       Ma 27 september 17.00 uur-Wo 29 september 14.30 uur 

Plaats:    Landgoedhotel Woodbrooke Barchem 

Kosten:  Eenpersoonskamer: € 275 pp, tweepersoonskamer:€ 250 pp 

Leiding: Johan Goud en Foeke Knoppers 

Opgave: Landelijk Bureau Remonstranten (info@remonstranten.org of 

030-2316970) 

mailto:info@remonstranten.org
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Creatieve midweek 
van maandag 2 augustus t/m vrijdag 6 augustus 2021 

 

Algemeen: De Creatieve midweek wordt gehouden op Buitengoed 

Fredeshiem: Eiderberg 2, 8346 KJ Steenwijk-de Bult, tel. 0521-535100 

De midweek loopt van maandag 2 augustus (start met lunch om 12.30 

uur) t/m vrijdagochtend na de koffie (circa 10.30 uur).  

Het verblijf kost € 525, volpension, éénpersoonskamer. N.B. niet 

inbegrepen is het gebruik van fris- en alcoholische drankjes.  

Cursus: Docente Antje Sonnenschein zal ons begeleiden en 

enthousiasmeren bij het schilderen. Wanneer je het jezelf gemakkelijk wil 

maken, dan kun je de benodigde materialen voor de gehele midweek 

aanschaffen voor € 25; ook die keuze aangeven op het inschrijfformulier. 

Vervoer: Wanneer je gebruik wilt maken van een door ons geregeld 

taxi(busje) van/naar station Steenwijk, geef dat dan aan op het 

inschrijfformulier. 

Literaire bijdrage met als thema ‘Fantasie’: De deelnemers wordt 

gevraagd om een korte tekst (eigen werk of werk van iemand die je 

inspireert) over het thema mee te nemen, en die voor te dragen bij een 

van de maaltijden. Graag die tekst op een half A4 (staand). Corine maakt 

dan na afloop van de midweek een boekje met die teksten. 

Vragen en inlichtingen (en over toezenden van inschrijfformulier): 

Graag contact opnemen met Leontine Kaptein 072 5334118 of  06 

47872767 of evt. landelijk bureau 030 231 69 70 / 

infor@remonstranten.org 

We verheugen ons op jullie deelname, 

 

Hartelijke groet van de organisatoren 

Leontine & Rob Kaptein en Corine Wepster 

 

Zeven wegen van barmhartigheid 

 

De Meester  van Alkmaar schilderde de „zeven  barmhartigheden‟, 

ontleend aan Matteüs 25, al in 1504. Ze zijn te zien in het Rijksmuseum. 

Christus is  onnadrukkelijk aanwezig als mensen barmhartigheid gestalte 

geven.  Kort door de bocht: de weg van doen naar geloof bestaat niet, 

doen ís geloof.  Coronatijden zijn uitdagend: wat mag je verwachten van 

elkaar?  Mensen kijken met meer vastberadenheid naar elkaar om. Maar 

er kan veel niet. Het thema barmhartigheid vraagt om handen uit de 
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mouwen en vindingrijkheid als individu en in groepsverband.                                                                                         

De Roos van Culemborg, eerder al in de weer met grote projecten rond 

Luther en Bonhoeffer, stelt nu, met het werkschrift „ZEVEN, wegen van 

barmhartigheid’  in 72 opmerkelijke bladzijden het thema barmhartigheid 

aan de orde.   Een landelijk netwerk van schrijvers, dichteres, beeldende 

kunstenaars, musici, theologen en pr-deskundigen werkte een jaar aan de 

voorbereiding. Met als doel: elke gemeente of parochie kan op 

zelfgekozen manier aan de slag in het seizoen 2021-2022. „Met een 

caleidoscopische aanpak voor beschouwer en activist, denker en kip 

zonder kop. We zijn op zoek naar de echte Rotterdamse mentaliteit in de 

barmhartigheidstraditie van 2000 jaar‟ staat er in het voorwoord. De Roos 

van Culemborg heeft ervaring met meerjarige projecten. Met het 

succesvolle BONHOEFFER75 (2019-2020) werden tussen de 50.000 en 

100.000 mensen bereikt. De formule is dan ook aantrekkelijk: informatie, 

beeldende kunst, foto, reisexpositie, boek- en filmkring, theater, liederen, 

gedichten, excursies, concert, nieuwe composities, songs, dwarsliggers, 

voortrekkers en sprekers. Vooral ook uitdagende en inspirerende 

projecten: ter inspiratie of om mee te doen. De statements zijn hier en 

daar opmerkelijk, net als de aangehaalde bijbelverhalen. Het Werkschrift 

is één grote uitnodiging om, in de geest van Matteüs 25, met voeten, 

handen en hoofd in opgewektheid de weg van de barmhartigheid te gaan 

in de komende tijd. Oplage: 30.000.   

Het werkschrift kost € 3,-, 10 of meer exemplaren  € 2,-. + porto. 

Bestellen: shop@zevenwerken.nl.  De factuur wordt meegestuurd. De 

Roos van Culemborg, www.deroosvanculemborg.nl  0345-778855                                                                                                     

i.s.m de Protestantse Kerk in Nederland, de Raad van kerken in 

Nederland en andere kerken   sponsors: Kerk en Wereld, Vrijzinnige 

Fondsen, Vermeulen Braukman en Haella. 

 
 

  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 juni/juli 2021 vóór 21 juni  a.s. 

Uitgavedatum van Flitsen nr. 4 zondag 27 juni 2021. 

 

mailto:shop@zevenwerken.nl
http://www.deroosvanculemborg.nl/
mailto:f.vanderveen@upcmail.nl
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Berichten van:  Alkmaarse Raad van Kerken (ARK) 
     De Zwaan 

 
 
 
 

 
 

 
 

Paasactie 2021 
 

Hoe is het gegaan met de paasactie van de Alkmaarse Raad van Kerken 

in 2021? Twee zaken vallen in het bijzonder op. Ten eerste het grote 

aantal aanvragen: er werden bijna 400 adressen opgegeven van mensen 

(omgerekend zijn dat rond 420 volwassenen en 220 kinderen) die een 

extraatje goed kunnen gebruiken,  100 adressen meer dan vorig jaar. Ten 

tweede het geweldige bedrag aan giften: er is ruim € 8.000 

binnengekomen. Dat maakte het mogelijk om aan alle  aanvragen ook te 

kunnen voldoen. Alle particuliere gevers die hieraan bijgedragen hebben, 

danken wij hartelijk. Wij bedanken ook de diaconieën en charitatieve 

instellingen die de actie financieel steunden. 

Om u een idee te geven van hoe de attenties zijn ontvangen geef ik de 

volgende citaten uit reacties door. 

Van een ontvanger: “Hierbij wil ik u graag bedanken voor het lieve 

presentje wat ik laatst heb ontvangen. Al jaren lang ontvang ik rond pasen 

een doos met boodschappen, waar ik heel blij mee was. Helemaal toen de 

kinderen nog klein waren. Dit jaar een Hema- en Jumbobon. Ook super 

blij mee. Komt goed uit. Super lief en dank hiervoor.” 
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Van iemand die namens een organisatie adressen doorgaf: “Van de 

betreffende gezinnen, alle rond het minimum bestaansniveau, hoorde ik 

dat zij heel blij verrast waren met uw gulle gift. Omdat het voor deze 

gezinnen moeilijk is om buiten het gezinsbudget iets extra's voor de 

Paasdagen te kopen is uw attentie meer dan welkom gebleken. Men 

verzocht mij nadrukkelijk u hiervan melding te maken en u hartelijk te 

bedanken. Graag bij deze.” 

 

Wij hopen de paasactie volgend jaar opnieuw te kunnen houden. 

 

Namens het paasactieteam van de ARK 

Ria de Rijke 

 

Het licht en donker van corona,  

hoe gaan kerken verder na corona? 
 

Op dinsdagavond 8 juni 2021, aanvang 19.30 uur, organiseert het 

Oecumenisch Platform Noord-Holland een online 

ontmoetingsbijeenkomst. Het thema van de bijeenkomst is: Het licht en 

donker van corona. Hoe gaan kerken verder na corona?  

U kunt zich aanmelden vóór donderdag 3 juni. Enkele dagen voorafgaand 

aan de bijeenkomst ontvangt u een link naar de Zoommeeting. Corona zet 

ons aan het denken over wat ertoe doet: persoonlijk en als lid van een 

geloofsgemeenschap. Reikhalzend kijken we uit naar de versoepeling van 

de maatregelen. Hoe zal het verder gaan? Pakken wij de draad op zoals 

het was of ervaren we dat het ook anders kan? Hoe gaan 

kerkgemeenschappen verder na corona? Brengt het ons dichter bij elkaar? 

Wat zijn aandachtspunten en waar liggen kansen? We starten de avond 

met inspirerende verhalen van gastsprekers. Daarna gaan we in groepen 

uiteen om van gedachten te wisselen. We kijken ernaar uit om samen met 

u het licht en donker van corona te verkennen! 

Aanmelden kan via onze website: 

https://www.oecumenischplatformnh.nl/contact  of email 

info@oecumenischplatformnh.nl. Graag aanmelden voor donderdag 3 

juni 2021. U ontvangt enkele dagen voor de bijeenkomst de digitale link 

naar de bijeenkomst. Onder nieuwberichten vindt u de uitnodiging en het 

programma.  

 

https://www.oecumenischplatformnh.nl/contact
mailto:info@oecumenischplatformnh.nl
https://www.oecumenischplatformnh.nl/2020/09/Crises-wat-heeft-God-ermee-te-maken
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Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht kunt u contact 

opnemen met  

Kor Berghuis,  

info@oecumenischplatformnh.nl. Telefoon: 0655884486.                

 

 

                    

                   Nog voordat het licht wordt 
 

Nog voordat het licht wordt 

nog voordat de morgen zich meldt 

beginnen de vogels 

eerst nog voorzichtig 

één stem 

dan al luider in koor 

zij tillen het donker op 

zingen de nacht ten einde 

een psalm voor het licht. 

 

Hoe diep met de nacht ook verlegen 

als er maar één mens rechtstandig, 

als er maar één durft beginnen, 

met de keel van een merel gaat zingen, 

blijft zingen als een broeder King 

dan rijt dat een scheur in het duister 

reeds blinkt er een glimp van het licht 

doorheen de nacht die weerhoudt. 

 

Hoe diep met onszelf ook verlegen, 

laten wij worden tot kelen 

waarin het lied van het licht. 

 

 
Inge Lievaart 

 

mailto:info@oecumenischplatformnh.nl
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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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