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Remonstrantse Gemeente 
Alkmaar  
 

   kerkdiensten 
 

12 sept. ds. G. Ubels 

Startzondag, daarna 

Jaarvergadering 

 10.15 u 

 

 

Organist: J. Zwart 

1
e
 collecte: IKV Pax Christi 

via G&S 

19 sept.. Op adem komen 

ds. J.den Hertog 

Thema: Zacheüs – 

over talenten, 

schaamte en liefde 

 11.00 u Piano: L. Kaptein 

Koor: C. Kriek 

Inzingen: 10.45 u 

1
e
 collecte: Tent of Nations 

26 sept. ds. P. Korbee   10.15 u Organist: D. Kienzle  

1
e
 collecte: Voedselbank 

  3  okt.  Geen dienst  Laatdienst om 11.00 

Lutherse kerk 

10 okt. Oogstdienst, 

DoReLu in Rem. 

kerk 

 10.15 u Organist: J. Zwart  

1
e
 collecte: Alkmaar Taal 

Thuis 

 17 okt.  Op adem komen 

ds. F. van Melle  

Thema: Een 

steentje om bij stil 

te staan 

 11.00 u Piano: L. Kaptein 

Koor: C. Kriek 

Inzingen: 10.45 u 

Stichting Bootvluchteling 

 24  okt.  ds. Y. Hiemstra  10.15 u Organist: K. Jonkers 

1
e
 collecte: Ned. Bijbel 

Genootschap 

  7 nov. Geen dienst  

 

  Laatdienst om 11.00 

Lutherse kerk  

 14 nov. ds. G. Ubels  10.15 u Organist: J. Zwart 

1
e
 collecte: ISBA 
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Sancta Maria 
 

En zo starten we weer een nieuw seizoen. In het mooie nazomerweer loop ik 

mijn favoriete ommetje, dat langs het kanaal voert. Eerst mijn wijkje uit, dan 

langs de flats, en daar ben ik bij het kanaal. Groot, ruim, water, veel lucht. 

Bomen en gras, en altijd schepen; serieuze binnenvaartschepen. Ze brengen 

beweging, ze laten verbinding zien met andere plekken in Nederland en 

Europa, en leuk vind ik het altijd om de scheepsnamen te lezen. Van 

„Adriaantje‟ tot „Linquenda‟, van „Courage‟ tot „Somtrans XIV‟. Ik zie soms 

ook een „Soli Deo Gloria‟, of de „Schrootbaron II‟.  

Vanmiddag mijmert het gestaag in mijn hoofd, terwijl ik de late zon op m‟n 

rug voel. Of mijmeren: het is meer een stugge opeenvolging van indrukken, 

associaties, beelden en vragen. Het zijn dagen en weken van onrust, van 

verontrustende gebeurtenissen, en tegelijkertijd lijkt er nergens schot in te 

krijgen. Alles mengt zich in mijn hoofd: mensen en namen uit het nieuws, 

beelden van nu onderweg, wat zich afspeelt in mijn werkkringen, 

fragmenten die ik lees en onthoud.  

Ik loop en laat ze kriskras passeren in mijn gedachten. Zo bijvoorbeeld de 

kennismaking met mijn nieuwe collega (bij mijn „andere werk‟): een jonge 

vrouw, ze vluchtte tien jaar geleden met haar ouders uit Afghanistan. Of ook 

de vrouw die ik deze week ontmoette en die me rijpe vijgen gaf, vers 

geplukt. Ik kijk om me heen, zie de planten en struiken, ik knik naar twee 

vrouwen die met tegemoet komen, druk in gesprek, de ene herschikt haar 

hoofddoek. Woorden die me bijbleven uit weer een andere ontmoeting, een 

dame zei: „spreek schone taal‟.  

Wat is het een heerlijk weer; kijk daar komt een schip aan. Onverwacht 

doemt een beeld van Gretha Thunberg in me op, ik zag haar in een 

documentaire – smaller en stiller dan ze een jaar geleden was, maar even 

helder en vasthoudend. Daar gaan twee fietsers, kijk het meisje in 

hardloopkleren aan de andere kant van het kanaal. In mij herinnert iets zich 

de klacht van een ingezondenbriefschrijfster, die haar frustratie over de 

stagnerende kabinetsformatie niet meer de baas kan. Ik hoor de stem van de 

vrouw die zei: „het is niet langer zeker dat de wereld niet naar de knoppen 

zal gaan‟.  

- wat een chaos in mijn hoofd, wat een drukte met al deze indrukken, 

flarden, zorgen, waarnemingen. Ik weet niet goed wat ik ermee moet. Het is 

wel prettig wandelen hier, maar ook vervreemdend: dit milde weer, dit 

vriendelijke licht – maar als dit ondertussen allemaal gaande is in mijn hoofd 

– wat moet er dan wel niet in al die andere hoofden omgaan? 
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Verderop langs het kanaal liggen de voetbalvelden. Als ik aan het eind van 

mijn blikveld allerlei kleurige beweging ontwaar, met vrolijk geluid, weet ik: 

daar zijn de jochies en meiden, terug van vakantie, op het veld aan de slag. 

Ik houd niet echt van voetbal – maar nu ontroert het me: het gekrioel, het 

spel, het enthousiaste roepen en schreeuwen. En iets in me krimpt ineen, om 

het contrast met alle zorgen en problemen in de wereld. 

Ik sla links af, het smalle paadje op dat me op de oever van het kanaal zal 

brengen – als ik opkijk zie ik het schip dat voorbijvaart, haar naam in heldere 

letters op de witte boeg: „Sancta Maria‟.  

En alles ontspant, ik sta stil en kijk verwonderd om me heen. Wat een 

geschenk, zomaar toevallig, recht uit de hemel: in mij zingt het vanzelf „Avé 

Maria, ora pro nobis…’ 

Al mijn gemijmer, alle namen en zorgen, alle indrukken en verlangens – 

opeens gedeeld en losgelaten, niet meer opgesloten in mijn hoofd, maar 

opgevangen, in ontvangst genomen door een naam die door de wereld gaat, 

moeder gods.  

Ik vervolg m‟n ommetje, loop neuriënd langs het water terug naar huis. 

Vooruit, aan de slag maar weer. Het nieuwe seizoen is begonnen. 

 

Gerdienke Ubels  

 
 

Informatie over de gastpredikanten 
 

De meeste gastpredikanten in de komende tijd zijn u wel bekend: ds. Jan den 

Hertog, ds. Pieter Korbee, ds. Louise Pondman en ds. Yvonne Bos 

(Oogstdienst).   

 

17 oktober - ds. Ferdinand van Melle: was gemeentepredikant 

(Westfriesland, Driebergen, Bergen NH) en gevangenispredikant, met name 

in Detentiecentra voor vreemdelingenbewaring bij Schiphol. Hij woont met 

zijn vrouw, ds. Evelien van Melle, in Oudorp en gaat regelmatig voor o.a. in 

de Laatdiensten.  

 

24 oktober - ds. Yvonne Hiemstra uit het Friese Ee. Na haar studie 

theologie in Groningen was zij jarenlang docent godsdienstwetenschap en 

ethiek aan het HBO in Leeuwarden en Enschede. Sinds drie jaar is zij als 
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geestelijk verzorger/ethicus werkzaam in de intensieve verpleeghuiszorg in 

de provincie Groningen.  

 

Toelichting bij de collectes 
 

Bijdragen voor de komende collectedoelen kunnen worden overgemaakt op 

bankrekening NL30 INGB 0000 2336 38 t.n.v. de Penningmeester van de 

Remonstrantse Gemeente Alkmaar. Met vermelding van het betreffende 

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

 
12 september – Vanwege de Vredesweek collecteren we voor IKV Pax 

Christi. Deze organisatie zet zich in voor vrede, verzoening en gerechtigheid 

in de wereld. Samen met mensen in conflictgebieden zoekt IKV Pax Christi 

naar duurzame politieke en vreedzame oplossingen.  

 

19 september – Tent of Nations in Bethlehem is een educatieve boerderij 

met het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar. Ondanks 

de moeilijke omstandigheden en de voortdurende dreiging van 

landonteigening of brandstichting, zet de familie Nassar zich op een 

geweldloze en creatieve manier in onder het motto 'Wij weigeren om 

vijanden te zijn'.  

 

26 september – Voedselbank Alkmaar – men 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.  

 

10 oktober – 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.  

 

17 oktober – 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.  

 

24 oktober – Nederlands Bijbel Genootschap vertaalt en verspreidt de bijbel 

in het eigen taalgebied en ondersteunt de vertaling en de verspreiding van de 

bijbel wereldwijd. Het Bijbelgenootschap houdt zich ook bezig met speciale 

uitgaven voor verschillende doelgroepen. 
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Op verzoek 
 

Het gedicht dat ds. Fride Bonda in haar preek in de dienst van 15 augustus jl. 

noemde sprak velen aan. Zij verzochten de redactie om dit in Flitsen te 

plaatsen om het zo nog eens rustig na te kunnen lezen. Doen we graag. 

 

Gebed uit de overlevering van de islam 

 

Geef, God, licht in mijn hart 

en licht in mijn ziel, 

licht op mijn tong,  

licht in mijn ogen  

en licht in mijn oren. 

Geef licht aan mijn rechter-  

en licht aan mijn linkerhand, 

licht achter mij en licht voor mij uit, 

licht boven mij en licht onder mij. 

Geef licht in mijn spieren  

en licht in mijn vlees, 

licht in mijn bloed,  

licht in mijn haar  

en licht in mijn huid. 

Geef mij licht,  

versterk mijn licht, 

maak mij tot licht! 
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Berichten uit de kerkenraad 

 
Dit keer geen uitgebreide berichten, wel een aantal data om vast in uw 

agenda te noteren: 

 

Proponentsexamen Gerdienke Ubels 

Op zaterdag 18 september a.s. vindt het proponentsexamen van onze 

predikant Gerdienke Ubels plaats in de Johanneskerk in Amersfoort – de 

kerk waarin zij haar stage heeft gelopen. Na het examen wordt Gerdienke 

Ubels door collega‟s bevestigd als predikant. Vanaf dat moment is zij 

officieel predikant in dienst van de Remonstrantse Broederschap. Een 

bijzondere dag voor haar en voor ons als gemeente!   

 

Vrijwilligersmiddag  

Op woensdag 6 oktober a.s. wil de kerkenraad weer een middag 

organiseren waar allen die een vrijwilligerstaak op zich hebben genomen van 

harte welkom zijn. Hierbij denken we aan degenen die helpen bij de verhuur, 

bij de klussenochtenden, bij de Tuinkamerdiensten, enz. Maar ook mensen 

uit de gemeente die erover denken iets op zich te nemen zijn natuurlijk 

welkom. U krijgt hierover nog een uitnodiging.  

We willen deze middag houden van 15.30 – 17.00 uur in de Tuinkamer. 

 

Oogstdienst 

Op zondag 10 oktober wordt de jaarlijkse Oogstdienst gehouden, samen 

met de doopsgezinde en de lutherse gemeente, in onze kerk. Thema van de 

dienst is „Oogst: waar kijk je naar?‟ Tegen die tijd wordt u nog benaderd om, 

net als vorig jaar, te helpen er een mooie dienst van te maken door een 

„bijdrage in natura‟ mee te brengen naar de dienst. De dienst begint zoals 

gebruikelijk om 10.15 uur.  

 

Najaarslezing.  

Op zaterdagochtend 30 oktober zal ds. Antje van der Hoek uit Den Haag 

naar Alkmaar komen om met ons te spreken over het thema „Ik laat je niet 

alleen - over polarisatie en het vergeten wij’. 

In maart 2021verscheen de Remonstrantse bezinningsbrief „Ik laat je niet 

alleen‟. De brief wil een aanzet zijn om als Remonstrantse kerk stil te staan 

bij oplopende tegenstellingen in de samenleving. Ds Antje van der Hoek is 

één van de opstellers van deze brief. 
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De ochtend begint zoals gebruikelijk om 10.30 uur. Na haar lezing zullen we 

met haar in gesprek gaan. De ochtend wordt afgesloten met een lichte lunch. 

U krijgt t.z.t. nader bericht hierover.  

 

Dan nog enkele adreswijzigingen:  

Petra en Nico Oord zijn na twee maanden 'bivakkeren' in hun caravan en 

ondertussen 'klussen' per 1 september naar hun nieuwe huis verhuisd. Het 

adres is: Koriander 25,  1705 RJ Heerhugowaard. Het is goed om te weten 

dat ze een nieuw telefoonnr. hebben gekregen (zie het nieuwe 

Adresboekje). Een hele goede tijd toegewenst in jullie (gloed)nieuwe 

omgeving!  

Ook mw. Wil Lijnzaad is verhuisd. We kregen bericht dat ze kleiner moest 

gaan wonen. Gelukkig heeft ze een mooie plek gevonden in Villa Fochteloo 

in Bakkum.   

Mw. Esther van Andel (gesprekskring 'Onderweg') kon na ziekte niet terug 

naar haar vertrouwde huis in Heiloo. Ze woont nu verder weg, in Assendelft, 

maar wel op een prettige plek met meer verzorging. Ze heeft daar een eigen 

telefoon.   

Bovenstaande adressen en tel.nrs. zijn te vinden in het nieuwe Adresboekje 

dat tegelijk met het Jaarboekje en de Flitsen op 12 september zal 

verschijnen. 

 

 

Verslag predikant 2020 
 

                         
 

2020, geen jaar om naar terug te verlangen. Het zou het laatste jaar zijn  dat 

ik in dienst was bij de gemeente Alkmaar. Zo is dat ook gegaan. Maar hoe 

anders is dit jaar verlopen dan te voren werd gedacht. De maanden januari en 
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februari verliepen nog als gewoonlijk. De gemeente bloeide. Het ontlokte me 

zelfs de vraag na een van de diensten: 'waar komen al deze mensen 

vandaan?' Wel weinig jongeren, maar er waren toch enkele. Het leek me 

mooi om op deze wijze mijn periode in Alkmaar af te sluiten. Met de raad 

van kerken in Alkmaar had ik afgesproken om met een van mijn collega‟s de 

jaarlijkse ARK-viering na Pinksteren te verzorgen. Ook zou ik een van de 

lezingen in de voorjaarsserie verzorgen.  Vrome plannen. De uitbraak van 

het Coronavirus kwam eind februari  al dreigend dichtbij. Op 8 maart werd 

de laatste kerkdienst gehouden. Toen waren er al twijfels: moeten we elkaar 

een hand geven of toch maar niet? Op 9 maart heb ik de laatste huisbezoeken 

gedaan, de allerlaatste in een verpleeghuis. Toen viel het doek. Geen 

samenkomsten meer, geen kerkdiensten. Achteraf een zucht van verlichting 

dat er door de bijeenkomsten in maart geen besmettingen hebben 

plaatsgevonden. Eén van de lezingen van de voorjaarsserie heeft nog 

plaatsgevonden, die van Thom Geurts op 7 maart. Thema: 'Lef om met lege 

handen te staan'. 

Op zoiets als een lockdown waren we niet voorbereid. Vanuit de landelijke 

organisatie werden digitaal kerkdiensten verzorgd vanuit een van de 

gemeenten. Ook Alkmaar heeft daaraan een bijdrage geleverd op 12 juni 

2020. Voor de weinigen die hierbij waren betrokken was het een 

inspirerende ervaring. In deze periode van de eerste lockdown heb ik 

wekelijks een korte meditatie geschreven, verzonden via de e-mail. Zo kon 

er toch nog enig contact onderhouden worden. Dit voorzag in een behoefte. 

Maar dan blijkt ook hoe belangrijk het is om elkaar fysiek te ontmoeten in de 

kringen, kerkdiensten en zelfs tijdens vergaderingen.  Je kunt elkaar zien, 

direct reageren. Enig telefonisch contact heb ik wel onderhouden.  Maar dit 

is toch anders dan een werkelijke ontmoeting. Van de sociale media heb ik 

geen gebruik gemaakt. Het is mij - zeg ik misschien iets te hooghartig - te 

oppervlakkig.  

Tegen het eind van de zomer zijn voorzichtig weer activiteiten opgestart. 

Allereerst kerkdiensten. Ook enkele van de kringen kwamen bijeen met 

onderling gepaste afstand thuis of in de tuin bij de kerk. In de tuin is ook een 

evaluatie van de 'op-adem-komen‟-vieringen gehouden. Het gaf mij 

gelegenheid afscheid te nemen van de andere voorgangers. Ook de 

stiltemeditaties werden weer opgestart.   Dit kon gemakkelijk met gepaste 

afstand in een kring in de kerkruimte. Het duurde maar enkele weken. Toen 

trad de tweede lockdown in. Er was geleerd van de eerste. Met hulp van een 

van de leden van de gemeente werden er regelmatig diensten opgenomen en 

uitgezonden via Youtube. Steeds professioneler. Ook werd een 

audioverbinding aangelegd om in ieder geval kerkdiensten te kunnen 
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beluisteren. Leden van het koor verleenden aan de videovieringen hun 

medewerking. Zo zijn de diensten opgenomen rond kerst. In december is 

besloten mijn afscheid met enkele weken uit te stellen hopend dat eind 

januari weer fysieke bijeenkomsten mogelijk zouden zijn. Het tegendeel 

bleek het geval. Er kon nu zelfs niet meer gezongen worden. Zo heeft mijn 

afscheid op 31 januari plaats gevonden. En toch, voor mij was het een mooi 

afscheid. Ik voel mij dankbaar en vereerd in uw midden te hebben gewerkt.  

Wel zijn deze periode enkele gemeenteleden besmet geraakt door het virus. 

Maar dit heeft - voorzover ik weet - niet geleid tot ernstige complicaties.  

Die diensten besloot ik meestal met de woorden: onder Gods zegen. Het ga u 

goed. 

 

Pieter Korbee 

 

Gespreksgroep Van luisteren naar doen, 

(Een gespreksgroep van maatschappelijk betrokken mensen met oog voor de 

toekomst en elkaars welzijn). 

 

Na een lange coronapauze start de gespreksgroep weer op 22 september a.s. 

De gesprekken worden begeleid door Gerdienke Ubels. Het onderwerp is: 

Bezinning voor ouderen. Eind 2019 hebben we eerder aan dit onderwerp 

aandacht besteed. Nu willen we gebruik maken van boeken en artikelen van 

Jan Baars en Frits de Lange over  „Het nieuwe ouder worden‟. Jan Baars 

geeft na een indringende analyse over de  problemen in deze levensfase een 

nieuwe visie op ouder worden. Frits de Lange doet een voorstel  voor een 

ander perspectief in deze levensfase, een  voorstel dat, zonder blind te zijn 

voor verdriet, gemis en ongemakken, helpt om er zin te krijgen en tot 

wijsheid te komen. Bij elke bijeenkomst wordt een andere invalshoek 

gekozen, zodat er een breed palet denkbeelden over deze levensfase ontstaat. 

 

Tijdsbesteding: actieve deelname vraagt twee à drie uur leestijd per maand. 

De gesprekken vinden plaats in de Tuinkamer aan het Fnidsen. 

De eerste keer op woensdagmorgen 22 september van 10.30 – 12.30 uur. 

Daarna op de woensdagmiddagen, van 14.00 uur – 16.00 uur op  20 oktober, 

3 november en 1 december. 

Voor informatie: 

Maarten van der Wal (wal2000@xs4all.nl) 

Annemieke van Lon (jmavanlon@gmail.com) 
  

mailto:wal2000@xs4all.nl
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Buitendag in de buurt 
 

Zo rond 11 uur op zondag de 5
e
 september jl. verzamelden zich zo‟n 36 

gemeenteleden in de Tuinkamer voor de jaarlijkse Buitendag. Die begon met 

koffie en ontmoeting. Vanwege het prachtige weer konden de deuren open 

en zochten velen ook de kleine tuin naast de Tuinkamer op. De gesprekken 

kwamen als vanzelf op gang, ook op de wandeling naar het IJkgebouw waar 

de lunch plaats zou vinden. Onze predikant, Gerdienke Ubels, meende dat er 

wellicht een aansporing dan wel een onderwerp nodig zou zijn „voor 

onderweg‟. Dit leidde zij in met een tekst van de dichter Koos van Zomeren 

en koppelde hier enkele vragen aan vast. Deze vragen: 1. Is uw leven op 

orde en 2. Als je mocht kiezen en je zou een dier willen of moeten zijn welk 

dier zou dat dan zijn? En, o ja, zei ze, als jullie op weg gaan ga dan met 

diegenen met wie je nooit of nauwelijks spreekt.  

Zo gingen we en gelijk al die eerste filosofische vraag over het op orde zijn 

van ons leven stelde ons voor problemen, althans in „mijn‟ groepje. Wat is 

„op orde zijn‟? Slaat dit op je huis, je gedachten, op hoe je je leven hebt 

ingericht? Kan dit alles wel ooit op orde zijn? Er is altijd wel iets, binnen of 

buiten ons waardoor er wanorde ontstaat, waardoor je van slag raakt. Echter, 

het feit dat je de omstandigheden, je huis, e.d. op orde hebt, brengt wel rust 

met zich mee, in je hoofd, in je leven.  

De vraag een dier te zijn en welke dan leek gemakkelijker, maar was het 

uiteindelijk toch niet. Aan elke keuze kleefden namelijk bezwaren. Zo bleek 

de keuze van iemand in onze groep om een kolibrie te zijn (een sympathieke, 

kleine sierlijke vogel) bij nader inzien toch niet zo verstandig, want wat moet 

zo‟n klein vogeltje hard werken om aan voedsel te komen! En wat te denken 

van een slak (lekker langzaam, altijd je eigen huis bij je en dus een plek om 

je terug te kunnen trekken). Maar het is toch wel een slijmerig beestje… En 

tenslotte: wat te denken van een lieveheersbeestje (sympathiek, 

karakteristieke stippen, opruimer van hinderlijke bladluizen). Maar ook hij 

(of zij) viel af, vanwege de vele vijanden. Want in de natuur gaat het 

uiteindelijk om eten en gegeten worden. Wij in onze groep waren van 

mening dat geen dier echt voldoet en dat we toch liever gewoon mens willen 

zijn en blijven. Daar hebben we onze handen al vol aan. 

De lunch in het IJkgebouw was zeer verzorgd. Aan ieder was gedacht: de 

vegetariërs onder ons, de gluten- en lactosevrijen en mensen met een 

notenallergie. Voor Patrice Oussoren en Elisabeth Mors die het gebeuren 

voor ons organiseerden kon deze (Buiten)dag toen al lang niet meer stuk. En 

zo gingen we uit elkaar, ieder naar zijn of haar huis en – zo klinkt het altijd 
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aan het eind van een dienst – naar de plaats en verantwoordelijkheid die je 

hebt in het leven. Maar niet alleen. „Ga met God en Hij zal met je zijn…‟ 

wenste Gerdienke, een bekend gezang uit het Liedboek citerend, ons toe 

terwijl ze ons uitzwaaide.  

 

Freek van der Veen 
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Remonstranten en hun geschiedenis (17) 
 

Intussen in Alkmaar … 

Ds. Edith Plantier vertrekt in 2003 uit Alkmaar en zij wordt in datzelfde 

jaar opgevolgd door ds. Ytje Poppinga. Ds. Poppinga blijft tot 2012 onze 

predikant. In haar ambtsperiode vindt in 2009 de viering plaats van het 

350 jarig bestaan van onze kerk en vooral ook van ons kerkgebouw. De 

herinnering hieraan getuigt nog steeds en wordt levend gehouden door 

het prachtige Jubileumboek dat toen verscheen. In het korte bestek van 

een verslag als onderstaand (aan de hand van de vragen die door de 

redactie zijn opgesteld) kan niet alles worden genoemd. Ds. Poppinga 

herinnert zich desgevraagd het volgende: 

 

“Het is alweer zo‟n negen jaar geleden dat ik als predikant afscheid nam van 

de Remonstrantse gemeente Alkmaar. Wat me ooit aantrok was de 

historische setting van de gemeente. Het karakteristieke kerkgebouw, het 

zand op de vloer, de koperen bogen en het prachtige orgel. 

En natuurlijk de gemeente(leden) zelf, spontaan, open, creatief, 

onderzoekend en ondernemend. In Alkmaar stonden de remonstranten niet 

alleen,  maar maakten deel uit van grotere en kleinere 

samenwerkingsverbanden. Zo was er de directe samenwerking met de 

Doopsgezinde en de Lutherse Gemeente en breder in de Raad van Kerken 

Alkmaar. Persoonlijk was ik betrokken bij de zgn. Laatdiensten, in de Laat. 

Deze stonden qua liturgie meer in de traditie van de Studenten Ekklesia, de 

diensten werden altijd samen met gemeenteleden voorbereid. 

In de eigen gemeente kenden we ook een werkgroep dienstvoorbereiding. 

Aan de hand van een thema werd door de voorbereiders een eigen bijdrage 

geleverd, diepgaand, doordacht en vaak ook verrassend. Zo gaf men zelf 

vorm aan liturgie en bracht de werkgroep de gemeente op een eigen wijze 

samen. 

In het Jubileumboek “1659 - 2009 Remonstrantse Kerk, 350 jaar Schuilkerk 

aan het Fnidsen in Alkmaar, noem ik het functioneren van bovengenoemde 

werkgroep exemplarisch voor de Remonstrantse Gemeente Alkmaar. Dat ik 

het als dominee erg had getroffen, omdat zoveel werk en zoveel taken 

gedaan werden, maar bovenal omdat de geloofsgemeenschap door de 

gemeenteleden zelf gedragen werd. 

 



 14 

Waar ik erg van heb genoten, is het gezamenlijk het 350 jarig bestaan van 

ons kerkgebouw voor te bereiden, vorm te geven en te vieren. Die jaren en in 

het bijzonder het jaar 2009 zullen me altijd bijblijven. 

Het afscheid nemen van een gemeentelid was altijd verdrietig en dierbaar 

tegelijk. Dat gebeurde op verschillende plaatsen, maar wat mij het meest als 

beeld is bijgebleven, is  de afscheidsdienst van Lilly Schiphorst-Beets. Zij 

„woonde‟ in de kerk. Zij droeg er zorg voor zoveel zaken.  Voor mij het 

eerste afscheid vanuit de kerk, haar „huis‟.... haar kist vol bloemen, zo rijk en 

mooi... dat zal ik nooit vergeten, en ook haar niet... maar zeker ook al de 

anderen niet die ons toen zijn ontvallen. 

Alkmaar is een streekgemeente, de gemeenteleden wonen verspreid over 

Noord-Holland, van Uitgeest tot op het eiland Texel. Slechts een kern van de 

gemeente woont in de stad zelf, zo „kwam ik nog eens ergens‟ als ik op 

huisbezoek ging. 

Met de opkomst van het internet en de sociale media in de kinderschoenen, 

heb ik toen een Yahoo-groep opgericht. Een aantal buitenleden werd hiervan 

lid en kon zo meer deelgenoot worden en contact hebben met andere 

gemeenteleden. In diezelfde lijn heb ik met de gesprekskring 

„Heiloo/Overdie‟ nagedacht over „beeld-contact‟ als groep. Nog veel 

koudwatervrees..... Nu ten tijde van de wereldwijde pandemie, kunnen we 

een „Zoom‟ sessie niet meer wegdenken in het dagelijks contact. 

Iedere werksoort heeft eigenlijk een eigen charme en concentratie. Dat 

maakt het ook zo aantrekkelijk, omdat je breed betrokken en bezig bent en 

meerdere competenties kunt inzetten. 

Toen ik begon in Alkmaar hadden de remonstranten al besloten niet mee 

gaan in het landelijk proces naar een PKN. Ze zouden hun eigenheid 

verliezen, werd gevreesd. Zo ontstond in die tijd een nieuwe 

geloofsbelijdenis, waar door alle gemeenten over werd meegesproken. Een 

proces van verdieping en verinnerlijking rond het vrijzinnig geloven waar de 

remonstranten om gekend worden. 

In Alkmaar bleef de samenwerking met andere kerken doorgaan als altijd, al 

voelde ik toen al aan, dat met de oprichting van de PKN, de sluiting van 

meerdere protestantse kerken in de stad, er mogelijk een nieuwe rol zou zijn 

weggelegd voor de Remonstrantse gemeente in Alkmaar... en zo is het 

gegaan.” 

 

Ytje Poppinga 
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Rommelmarkt zondag 19 september 

Ook een kerkgebouw moet af en toe eens opgeruimd worden. Zo hebben we 

dozen vol spullen verzameld die weg kunnen. Maar voordat het naar de 

kringloop gaat, willen we u de kans geven er iets van uw gading uit te halen 

en we hopen dat u dat ook doet! Na de Op Adem Komen-dienst dus op 19 

september. 

Jebby Lawant 

 

Bach-cantate in Witte Kerk Heiloo 
 

Nu de Corona-maatregelen het toelaten kan er sinds lange tijd weer een 

Bach-cantate uitgevoerd worden in de Witte Kerk ta Heiloo. Zondag 10 

oktober, „s middags om 16.00 uur zal de cantate "Gottes Zeit ist die 

allerbeste Zeit" BWV 106 worden uitgevoerd door Collegium Vocale 

Camerata onder leiding van cantor-organist Gerard Leegwater. 

 

De cantate, ook bekend als Actus Tragicus, is één van Bachs beroemdste 

cantates. Hoewel het manuscript van Bach verloren is gegaan, wordt 

aangenomen dat het hier om één van Bachs vroegste cantates gaat, 

waarschijnlijk gecomponeerd in het jaar dat hij in Mühlhausen (1707/1708) 

werkzaam was als organist van de Divi Blasii-kerk. De tekst is een 

samenstelling van bijbelse teksten, drie citaten uit het Oude Testament en 

vier uit het Nieuwe Testament, gecombineerd met koralen, waarvan er twee 

worden gezongen en één instrumentaal wordt geciteerd. Bach componeerde 

het werk voor vier vocale partijen en een klein ensemble van 

barokinstrumenten, twee blokfluiten, twee viola da gamba's en continuo. 

De uitvoering in de Witte Kerk vindt plaats binnen het kader van een 

compacte liturgie, zoals gebruikelijk in Bachs tijd. Deze keer is de liturg 

Joan Idzenga, geestelijk verzorger bij Zorgcirkel en werkzaam in 

Westerhout. De toegang is gratis. Bij de uitgang wordt een collecte 

gehouden ter bestrijding van de kosten. 

Annie van den Idsert 
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Steunpunt Verlies en Rouw is weer geopend. 

 

Vanaf  21 september 2021 is het Steunpunt Verlies en Rouw weer elke 

derde dinsdag van de maand geopend voor ieder die een dierbare heeft 

verloren. De coronapandemie ging en gaat gepaard met veel verlies en 

verdriet. Veel dierbaren -iedereen om wie je geeft- zijn gestorven (niet alleen 

door corona) en vaak kon nauwelijks afscheid genomen worden.  

Het verdriet en de rouw om het verlies van iemand om wie je geeft, was voor 

anderen vaak weinig zichtbaar. De lockdown maakte dat het rouwen vaak in 

eenzaamheid en afzondering moest gebeuren.  Het is echter belangrijk dat 

mensen een plek hebben waar ze hun verdriet en zorgen met elkaar te 

kunnen delen.  

Het Steunpunt Verlies en Rouw van Stichting de Zwaan is al jaren een plek 

waar lotgenoten hun ervaringen met verlies en rouw met elkaar kunnen 

delen. Mensen ervaren de middagen als een plek om op adem te komen en 

vinden de ruimte om hun verdriet en andere emoties, met elkaar te delen. 

Emoties of gedachten waarvan je dacht dat alleen jij die zo ervaart, worden 

herkend in het lotgenotencontact. In de reacties van bezoekers wordt de 

warmte en de verbinding en de ruimte die ze voelen keer op keer genoemd.  

 

Het Steunpunt geopend van 14.00 uur tot 16.30. Het eerste half uur is inloop 

met koffie en thee. En vanaf 14.45 uur besteden we gezamenlijk aandacht 

aan een thema. Vanaf september zullen de thema‟s opgebouwd zijn rond 

herinneren, het hervinden van veerkracht, omgaan met rouw in aanloop naar 

en tijdens de feestdagen, sociale contacten, en zingeving. De middagen 

worden begeleid door Eva Snieder en Marja Ligterink, beiden ervaren 

rouwbegeleiders. Het adres is Aanloophuis de Steiger, Luttik Oudorp 93, 

1811 MV Alkmaar. 

We kunnen voorlopig maximaal tien mensen verwelkomen.  Wel graag even 

opgeven van te voren, want uiteraard willen we de coronaregels naleven 

(o.a. de anderhalve meter maatregel)  

Opgave bij  steunpunt@dezwaan-alkmaar.nl 

Ook kun je je hier opgeven als je de nieuwsbrief wilt ontvangen.  

Verdere info bij  Marja Ligterink: tel 06-300 886 10 en Eva Snieder: tel 06-

114 456 37. 

 

Marja Ligterink 

 

  

mailto:steunpunt.dezwaan@gmail.com
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Uit de oude doos 
 
Jebby Lawant, druk aan het opruimen, vond een gedichtje dat in 2015 in de 

Flitsen verscheen. Het werd indertijd toegestuurd door Elisabeth Halewijn-

Schoufour. Zij schreef erbij: “Tijdens het opruimen van het huis van mijn 

moeder vond ik dit gedicht dat mijn vader in de negentiger jaren heeft 

gemaakt”.  

 

Jebby maakte hierbij de volgende kanttekening: “Misschien leuk om dit 

nogmaals in de Flitsen op te nemen.” Dat doen we dan bij dezen. 

 

 

 

Verscholen in de binnenstad 

De remonstrant daar God aanbad 

Omdat men hem verboden had 

Tolerant zijn te belijden 

Ligt ‟t kerkje: op de grond wit zand 

De preekstoel voor de predikant 

‟t orgel hoog aan d‟andre kant 

En banken aan de zijden 

 

Waar de victorie eens begon 

De duisternis ‟t niet houden kon 

En Erasmus‟ vrijheids zon 

Schijnt door de hoge ramen 

Verenigd in wat nodig is 

Vrijheid in getuigenis 

Waar bovenal de liefde is 

Zo bidden wij hier samen 
 
Rein Schoufour 
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„Achterpagina‟ 

 
Op de achterpagina van NRC-Handelsblad kan de lezer dagelijks de rubriek 

IKJE vinden. In deze rubriek kan men een kort verhaaltje vinden, met een 

beperkt aantal woorden, waarin de abonnee een grappig voorval beschrijft. 

 

Een paar jaar geleden, toen Pieter Korbee nog onze predikant was, zond ik 

onderstaand IKJE in, dat overigens niet werd geplaatst. 

 

 

Het jaar nul 
 
In onze Remonstrantse kerk bevindt zich een boekenkast in de Tuinkamer 

waarin door kerkleden en anderen boeken geplaatst kunnen worden die 

gelezen zijn, maar wellicht te waardevol om weggegooid te worden. 

De bedoeling is dat iemand die in een boek uit de boekenkast geïnteresseerd 

is dit meeneemt en een kleine vergoeding doneert ten gunste van een goed 

doel. 

Bij de laatste ledenvergadering werd door de beheerder van de boekenkast 

geklaagd over de matige kwaliteit van de aangeleverde boeken: “Het zijn 

voornamelijk boeken uit het jaar nul” waarop onze predikant riposteerde met 

de woorden “Houd er wel rekening mee dat ik jullie al jarenlang voorlees uit 

boeken van het jaar nul.” 

 

Simon Rep 

 

  

   

 

  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 november/december 2021 vóór 8 

november a.s. Uitgavedatum van Flitsen nr. 6 zondag 14 november 2021. 
 

mailto:f.vanderveen@upcmail.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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