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Flitsen uit het Fnidsen, jrg. 23 nr. 2 maart/april 2022 
 

   
 

Remonstrantse Gemeente 
Alkmaar  

           

kerkdiensten 
 
Datum  Tijd Voorganger  Overige  

 

6 maart 11.00 A. Groenendijk Laatdienst in de Lutherse kerk 

Thema: Hoe is uw naam? 

13 maart  10.15 G. Ubels Dienst met na afloop de 

Ledenvergadering  

Muziek: D. Kienzle 

Collecte: VPSG 

20 maart  11.00 A. Vader Op adem komen dienst  

Muziek: L. Kaptein 

Paascollecte: ARK 

27 maart 10.15 E. van Melle Let op: zomertijd  

Muziek: D. Kienzle 

Paascollecte: ARK  

3 april  11.00 B. Griffioen Laatdienst in de Lutherse kerk  

Thema: Hoeveel broden hebben 

jullie bij je? 

10 april 10.15 Y. Hiemstra Palmzondag  

Muziek: J. Visser 

Paascollecte: ARK 

14 april 19.30 G. Ubels Witte donderdag  

Muziek: J. Zwart  

Collecte: UAF  

17 april 11.00 G. Ubels Pasen 

Op adem komen dienst  

Muziek: L. Kaptein 

Collecte: Toermalijn  
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Vasten 
 

Waar te beginnen, deze veertigdagentijd? Tijd van inkeer en bezinning, 

tijd die dit jaar voor mijn gevoel een beetje plotseling opdoemt – met 

carnaval en al! Na een hele corona-winter komen er juist versoepelingen 

aan, lijkt het leven meer open te gaan, er komt ruimte voor groei en 

bloei. En dan gaan we in het liturgisch jaar eerst nog de inkeer in. 

Van oudsher heeft de kerk in deze tijd van het jaar aandacht voor inkeer, 

vasten, beperken. Oog voor wat er niet is, wat er nog niet is, waar we 

tijdelijk van afzien. Het vroege voorjaar is natuurlijk ook gewoon de tijd 

waarin er gebrek kan zijn: de wintervoorraden raken uitgeput, er is nog 

geen nieuwe oogst in zicht. Het kan een schrale tijd zijn – en mensen 

hebben, noodgedwongen, ontdekt dat zo‟n periode van schaarste ook 

verhelderend kan werken. Het lichaam houdt schoonmaak, reserves 

worden opgebruikt, het niet-beschikbaar zijn van dingen leidt tot een 

nieuwe verstandhouding ermee. 

Zo is het ritueel van vasten voor velen één van de centrale pijlers in de 

veertigdagentijd – of is dat vroeger geweest. Wie van katholieke huize is 

heeft herinneringen aan het vastentrommeltje – en ik weet in elk geval 

van één gereformeerd opgevoed meisje dat dat eigenlijk ook wel wilde: 

zo‟n mooi trommeltje, en dan het bijzondere ritueel om daar je snoepjes 

in te doen… spannend, eigenlijk! 

Tegenwoordig zijn er veel mensen die, voor het eerst of opnieuw, ook 

een vorm van „vasten‟ zoeken: zich voornemen om zich al deze weken 

lang iets te ontzeggen, ergens van af te zien als oefening in – ja, in wat 

eigenlijk? Oefening in afzien? Waarom dan? 

Het heeft allerlei vormen. Niet snoepen, of geen alcohol drinken. Geen 

televisie kijken, minder beeldschermtijd, geen computerspelletjes. Het 

kan van alles zijn. Het één beter dan het ander? Nee, allemaal goed. 

Allemaal vormen om in te ontdekken wat het doet, als je afziet van iets 

wat je fijn vindt. Hoe en op welke manieren het verlangen zich in je 

meldt, zoekt naar uitweggetjes, een excuus om tóch… Ontdekken hoe je 

omgaat met gewoontes. Welke rol ze vervullen, hoe ze je „regeren‟ 

kunnen. Vrij om te doen wat je wilt? Of soms toch slaaf van je 

gewoonte? 

Zes-en-een-halve week de tijd om ermee te experimenteren, te ervaren, 

te oefenen. Én, niet onbelangrijk: zes zondagen waarop de vasten 

gebroken wordt! (Tel maar na, anders kom je vanaf aswoensdag op meer 

dan 40 dagen uit). De zondag als een eiland in het vasten, elke week 
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weer een feestdag om te vieren. En dan ervaren hoe het is om wél dat 

lekkers te nemen, dat glas wijn te drinken. Ervan te genieten, om er 

daarna weer van af te zien. 

 

Veertigdagentijd, onderweg naar Pasen: opstanding, nieuw leven, 

nieuwe oogst. Of we nu kiezen voor vasten of niet: in ons kerkje aan het 

Fnidsen zullen we deze tijd beginnen met „kale‟ muren. De schilderijen 

van Freek van der Veen waar we lang van hebben genoten, worden 

binnenkort verwijderd. Na drie lege weken zullen we dan vanaf de 

middelste zondag van de veertigdagentijd (zondag Laetare, „Verheug 

u!‟) nieuwe kunst aan de muren hebben. Bijzondere kunst: iconen, 

geschilderd door Kees Wittebrood. Iconen, die ons verder meenemen op 

de weg van inkeer, op de weg naar een nieuw begin van leven. 

Goede tocht door deze veertig dagen! 

 

Gerdienke Ubels  

 

Informatie over de gastpredikanten 
 

6 maart – ds. Annerien Groenendijk is protestants theoloog en geestelijk 

verzorger Noord West Ziekenhuisgroep. 

20 maart – pastor Aly Vader is geestelijk verzorger in de ouderenzorg 

bij Woonzorggroep Samen en bij het centrum voor levensvragen (CVL). 

27 maart –ds. Evelien van Melle is emeritus predikant. Ze was jarenlang 

werkzaam als geestelijk verzorger in de psychiatrie en verslavingszorg 

in Amsterdam. 

3 april – ds. Bert Griffioen is protestants theoloog en geestelijk 

verzorger Noord West Ziekenhuisgroep 

10 April – ds. Yvonne Hiemstra is geestelijk verzorger vanuit christelijk-

humanistisch perspectief in Friesland. Ze heeft met anderen de boeken 

„Waar het hart in licht en klei klopt‟ en „Voetangels & Klemtonen‟ 

geschreven. 

Toelichting op 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:  
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13 maart - Vrouwen Pastoraat Seksualiteit Geweld (VPSG) biedt advies 

en ondersteuning bij vragen rond seksueel geweld, godsdienst en 

zingeving.  

Paascollectes op 20 maart, 27 maart en 10 april – Alkmaarse Raad van 

kerken (ARK) is een platform van Alkmaarse Kerken en 

Geloofsgemeenschappen die actief betrokken zijn bij alles wat mensen 

beweegt in termen van geloof, samen-kerk-zijn en maatschappij. 

14 april – Stichting voor Vluchteling-Studenten, voorheen Universitair 

Asiel Fonds (UAF) begeleidt vluchtelingen bij hun studie in het hoger 

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

17 april - Toermalijn/Tshistië Kloetshi is het diaconale project van onze 

gemeente. Het project steunt het dagcentrum Toermalijn voor jongeren 

met een verstandelijke beperking in Moskou en de 

Camphillgemeenschap „Tshistië Kloetshi‟ voor mensen met een 

verstandelijke beperking in Smolensk (Rusland).  

 

 

Agenda 
 

Bijeenkomsten in de komende periode: 

 

2 maart: Stiltemeditatie. Kerk, 19.30 uur 

10 maart: Gespreksgroep Onderweg: parabels. Heiloo, 15.30 uur 

13 maart: Jaarvergadering na de dienst. Kerk, 11.30 uur 

16 maart: Gespreksgroep Van Luisteren naar Doen. Tuinkamer, 14.00 

uur 

16 maart: Stiltemeditatie. Kerk, 19.30 uur 

23 maart: Preekcafé. Tuinkamer, 10.30 uur. Aanbellen op Fnidsen 33 

23 maart: Bezinningsbijeenkomst kerkenraad. Tuinkamer, 13.00 uur 

23 maart: Kerkenraad. Tuinkamer, 15.30 uur 

26 maart: Voorjaarslezing. Kerk, 10.30 uur  

6 april: Stiltemeditatie. Kerk, 19.30 uur 

7 april: Gespreksgroep Onderweg. Heiloo, 15.30 uur 

9 april: Voorjaarslezing. Kerk, 10.30 uur 

20 april: Stiltemeditatie. Kerk, 19.30 uur 
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Schilderijen 
 

Zoals u heeft kunnen lezen zullen de schilderijen van Freek van der 

Veen in de kerk worden verwijderd. Onlangs vroegen enkele 

gemeenteleden zich af of deze wellicht te koop zijn. Het antwoord is 

„ja‟. En de prijs? N.o.t.k. 

Red. 

Berichten uit de kerkenraad 
 

Op 23 februari jl. vergaderde de kerkenraad. Graag geven we u hieruit 

het volgende door: 

-In het Oecumenisch Beraad (overleg tussen pastores uit Alkmaar), 

onder auspiciën van de Alkmaarse Raad van Kerken is besloten om in de 

week na Pinksteren weer een Feestweek van de Oecumene te 

organiseren. Er zullen onder meer zangavonden zijn en  een 

oecumenische viering. Details volgen nog. 

-Als gemeente hebben we  - zo meldde de penningmeester – voor de 

financiële boekhouding een abonnement genomen op E-boekhouding.  

-De kascommissie, dit jaar gevormd door Jebby Lawant en Jos 

Stroomer, heeft de jaarstukken gecontroleerd. 

-We ontvingen tbv van het onderhoud aan het kerkgebouw € 4000 uit 

het Restauratiefonds. 

-Ten aanzien van de coronamaatregelen die door de overheid zijn 

versoepeld is afgesproken om voorlopig nog (wat) voorzichtig te zijn. 

Dat betekent dat we blijven ventileren en nog niet voluit zingen. De 

mondkapjes zijn niet meer verplicht. U kunt dit wel blijven doen als u 

zich hier prettig bij voelt. De anderhalvemeter afstand-regel wordt 

losgelaten. Koffiedrinken na de dienst doen we nog niet. We hopen als 

alles goed blijft gaan (met de besmettingen e.d.) dit weer op te pakken 

vanaf 13 maart a.s. als de Jaarvergadering wordt gehouden. 

-Van Irene Miedema die lange tijd ziek is geweest ontvingen we 

onderstaand briefje: 

Langs deze weg wil ik allen bedanken die mij mooie kaarten stuurden 

tijdens en na mijn ziekenhuisopname. Nog steeds geniet ik er van. Het 

gaat iedere dag beter en ik loop ook dagelijks een rondje in de buurt met 

een rollator. Naar de kerk lopen is nog niet aan de orde, rustig aan. 

 

Een lieve groet van Irene Miedema 
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'lef om met lege handen te staan' 
 

De Remonstrantse Gemeente Alkmaar organiseert in 2022 alsnog de 

twee lezingen die eerder geannuleerd moesten worden. 

 

Hoe actueel bleek het thema dat in de voorjaarslezingen 2020 centraal 

stond, lef om met lege handen te staan. Thom Geurts, de naamgever van 

de serie, gaf de eerste lezing. Direct daarop werden de lezingen abrupt 

afgebroken. Corona. Lege handen. Aan actualiteit boette het thema niet 

in. Daarom herpakken wij het programma dit voorjaar.  

Het thema van Thom Geurts maakte indruk. Hij combineerde taalkunst 

en een betrokken voordracht. Geurts ontlokte met gemak een levendig 

en inhoudelijk nagesprek.  

 

Een terugblik op die eerste lezing vinden we in het boekje dat Thom 

Geurts geschreven heeft Vormen van leegte. Hij zegt: ervaringen van 

leegte zijn maar al te menselijk. Er zijn zoveel voorbeelden te bedenken. 

Het is heel menselijk om zulke ervaringen weg te drukken. Ze zijn 

bedreigend. We bezweren de leegte met materiële dingen, we kopen en 

kopen maar. We moeten toch zelf zin geven aan ons leven, wordt 

gezegd? Thom Geurts is iemand die deze leegte niet uit de weg wil gaan. 

Hij wijst haar niet af, maar omarmt haar, neemt haar serieus. Hij spreekt 

dan van het lef om met lege handen te staan. Hierin ziet hij de kern van 

religie. Zij geeft geen antwoorden, maar houdt onze levensvragen open.  

 

Marjoleine de Vos en Pieter Korbee zullen op 26 maart en 9 april 2022 

hun visie op bovengenoemd thema geven.  

 

Zaterdag 26 maart 2022: We zien dat we van de dingen niet weten 

hoe ze zijn  

door Marjoleine de Vos  

Ons leven wordt vaak vergeleken met een reis, maar waar zijn we dan 

naartoe onderweg? Soms lijkt er helemaal geen weg meer te zijn, soms 

ook moet je je afvragen of die beeldspraak wel goed is. Is er wel een 

weg? Zijn we op weg? Of doet dat er niet zo toe? De dichter Rainer 

Maria Rilke schreef eens: So leben wir/ und nehmen immer Abschied. 

Er verdwijnt, al reizende door het leven, nu eenmaal van alles: mensen, 

uitzichten, spullen, werkzaamheden. Overtuigingen. Geloof. Hoe wordt 
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leegte ruimte? Misschien is er maar één antwoord: probeer van zoveel 

mogelijk, zoveel mogelijk te houden.  

Marjoleine de Vos is dichter en redacteur van NRC, waarvoor zij al 

ruim twintig jaar een tweewekelijkse column schrijft. Ze publiceerde vijf 

dichtbundels en in 2020 verscheen haar wandelessay ‘Je keek te ver’. 

 

Zaterdag 9 april 2022 Tussen twee vuren - „Schilderkunst - wat 

kunnen ogen van het innerlijk vertellen?‟ door Pieter Korbee  
'De lege plaats van God', zo luidde de titel van de lezing die Ger Groot 
in 2019 hield. God is uit de geschiedenis van het westerse denken 
weggeschreven. Hij laat een lege plaats achter. Maar wee de 
samenleving waarin mensen deze leegte willen opvullen. Er is een 
schilderij dat deze leegte verbeeldt. Simeon de pilaarheilige van Carel 
Willink. Over dit schilderij wil Pieter Korbee iets zeggen. Maar ook wil 
hij een ouder beeld in herinnering roepen, een ets van Rembrandt, de 
verloren zoon. Op deze ets wordt anders dan op het gelijknamige 
schilderij van Rembrandt het gezicht van de jongen getoond. De 
wanhoop is te lezen in zijn ogen. De vader drukt hem tegen zich aan. 
Wanhoop en nabijheid. Is dit een beeld van Gods terugkeer? 
Pieter Korbee was predikant van de remonstrantse gemeente te 

Alkmaar. Sinds vorig jaar is hij met emeritaat. Hij heeft een proefschrift 

geschreven over een van de geschriften van Salomon Maimon, een joods 

filosoof aan het einde van de 18e eeuw.  

 

Tijd: 10.30 – 12.30 uur, daarna gezamenlijke lunch  

Plaats: Remonstrantse Kerk, Fnidsen 33 – 37, 1811 ND Alkmaar  

Kosten: € 10,- (incl. koffie/thee en lichte lunch)  

Opgave: remonstrantseschuilkerk@gmail.com of 072 – 5110868 

 
 
 

Remonstrantse Gemeente 
Alkmaar 

 
 

Secretaris Mevr. P. Boddaert – de Bruijn   

Eeuwigelaan 37  

1861 CL  Bergen (N-H)  

Tel: 072-5813224 
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: bodda41@hetnet.nl E-mail  

     

Datum: 21 februari 2022       

Onderwerp: Algemene ledenvergadering 

 

Graag nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene 

Ledenvergadering op zondag 13 maart 2022 om 11.45 uur in de 

Remonstrantse Kerk. 

Iedereen is van harte uitgenodigd, leden, vrienden en 

belangstellenden. 

Mocht het zo zijn dat er gestemd moet worden, dan hebben zowel 

de aanwezige leden als vrienden stemrecht. 

 

AGENDA 

 1. Opening  

 2. Vaststellen van de agenda 

 3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 12 

september 2021  

 4. Post ingekomen/uitgegaan 

 5. Mededelingen 

a Algemeen 

b Voortgang kerkenraadsleden: afscheid Paula Boddaert, 

benoeming Freek van der Veen tot secretaris, rooster van 

aftreden  

 6. Jaarverslag 2021 kerkenraad, zie Flitsen, en predikant 

[mondeling] 

 7. Wat speelt in de gemeente: toekomstplannen 

 8. Financiën 2021 

           a Jaarrekening  2021 

           b Verslag Kascommissie jaarrekening 2021 

           c Vaststelling Begroting  2022 

           d Decharge penningmeester 

           e Verkiezing Kascommissie 2022 

 9. Rondvraag 

file:///C:/Users/Boddaert/Documents/remonstrantsekerk/Agenda's/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Temp/eM%20Client%20temporary%20files/5dw0s44u/boddae41@hetnet.nl
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 10. Sluiting 

          

Met vriendelijke groeten, 
De kerkenraad van de Remonstrantse Gemeente Alkmaar, 
 
Voor deze, Paula Boddaert–de Bruijn, secretaris. 
 

Notulen Algemene Ledenvergadering 12 september 2021 
 

Aanwezig: Pauline van Veen (voorzitter), Pieter Buren, Paul Bas, Marry 

Kloosterman, Ineke de Jonge, Gerdienke Ubels (kerkenraad), Rob en 

Leontine Kaptein, Frits van der Blij, Dolph Boddaert, Frans van Hoeken, 

Jan de Groot, Bram Luttmer (notulering), Pieter en Marieke de Bruin, 

Evert en Karin Schötker, Patrice Oussoren, Maarten van der Wal, Marja 

Lit, Joke en Rinus Warmenhoven, Freek van der Veen, Nina van der 

Veen, Roos Koeman, Annego Hogebrink, Jos Stroomer, Annemieke van 

Lon, Jebby Lawant 

Afwezig met bericht: Jacqueline Bakker, Rients en Irene Miedema, 

Anne Nijssen, Petra Oord, Paula Boddaert, Jet Vlieg, Joke Petersen, Rob 

Dekker, Thea Cleton 

 

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering met het lezen van de tekst getiteld Er 

zij licht uit het boek Als de dag ontwaakt van Jurjen Beumer & Ton 

Schulten. 

 

2. Vaststellen van de agenda 

Punt 6 Hofje van Toorenburg wordt punt 5 en punt 5 Mededelingen 

wordt punt 6. 

Met deze wijziging wordt de agenda vastgesteld. 

 

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering 8 maart 2020 
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld met dank aan de notulist. 

 

4. Post ingekomen/uitgegaan 
Veel post gaat per e-mail. Maandelijks komt er veel post van het 

landelijk bureau, waarvan dingen die voor de gemeente van belang zijn 

op het prikbord in de tuinkamer worden gehangen. Verder is een 

goedkeurende verklaring van de kascommissie ontvangen en enkele 
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berichten van afwezigheid. De diverse kerkbladen liggen op de plank 

onder het prikbord. 

 

5. Hofje van Toorenburg 
Het Hofje van Toorenburg is onlangs verkocht. Dolph Boddaert geeft 

een toelichting. Er waren problemen met de Stichting Hofje van 

Toorenburg; het laatste bestuurslid was overleden. Er is toen in 2019 een 

nieuw bestuur geformeerd bestaande uit Doph Boddaert als voorzitter, 

Frits van der Blij als penningmeester en Jebby Lawant als lid. Het 

bestuur heeft de administratie van de stichting op orde gebracht met 

ondersteuning van een accountant. Vervolgens is geconstateerd dat het 

niet wenselijk was om door te gaan met het beheer van het hofje. De 

kerkenraad heeft vervolgens het advies van het stichtingsbestuur 

overgenomen om tot verkoop van het hofje over te gaan. De verkoop 

verliep traag, totdat de eerste makelaar werd vervangen door een tweede, 

waarna binnen enkele weken een gegadigde werd gevonden die bereid 

was de vraagprijs van € 645.000 te betalen. De kerkenraad zoekt nu naar 

een goede manier om het ontvangen bedrag te beleggen. Jos Stroomer 

vraagt of het hele bedrag wordt belegd, of dat een deel daarvan 

beschikbaar kan komen voor de herinrichting van de tuinkamer. Pieter 

Buren antwoordt dat er buiten deze belegging voldoende bedragen op 

spaarrekeningen beschikbaar zijn voor eventuele uitgaven voor de 

tuinkamer en andere zaken. 

Pieter Buren zegt dat naar een beleggingsmogelijkheid wordt gezocht 

die maatschappelijk verantwoord en duurzaam is. Mogelijk volgen wij 

het voorbeeld van het Mennofonds van de Doopsgezinden dat 10 

miljoen belegt via InsingerGilissen; ook de Remonstrantse Broederschap 

belegt daar eenzelfde bedrag. Het rendement is 4%. 

Jos Stroomer doet de suggestie om de stichting Hofje van Toorenburg 

niet direct te liquideren maar slapend te houden. Als je ooit nog eens een 

stichting nodig hebt, kan dat handiger zijn dan een nieuwe stichting te 

moeten oprichten. 

Maarten van der Wal vraagt of het rendement van 4% een bestemming 

krijgt of straks alleen in de jaarrekening terug is te vinden. Piet Buren 

antwoordt dat hierover nog geen besluit is genomen door de kerkenraad. 

Ook de precieze beleggingsstrategie is nog niet bepaald. Van het 

Mennofonds weten we dat twee keer per jaar een mogelijkheid bestaat 

om het belegde bedrag te verruimen of te verminderen. Ook de bedragen 

die nu op spaarrekeningen staan en waarover (negatieve) rente moet 

worden betaald kunnen daarbij worden betrokken. 



 12 

Nina van der Veen vraagt of er een pot voor onderhoud beschikbaar 

blijft, want gebleken is dat mogelijk kozijnen en dakgoten onderhoud 

nodig hebben; water dat langs de muren stroomt zoals laatst bij 

stortbuien, kan op den duur tot onnodig extra onderhoud leiden. Pieter 

Buren antwoordt dat dergelijke zaken onder het normale jaarlijkse 

onderhoud vallen. Over de periode 2016-2019 hebben we onlangs een 

subsidiebedrag van € 21.000 ontvangen omdat de kerk grotendeels een 

rijksmonument is. Dat was ongeveer 90% van de ingediende declaratie 

van onderhoudskosten. 

 

6. Mededelingen 
 

a. Algemeen 

Zie hierboven de berichten van verhindering. 

 

b. Voortgang kerkenraadsleden; rooster van aftreden 

Ineke de Jonge is op 23 mei van dit jaar bevestigd als nieuw lid van de 

kerkenraad. 

De zittingsduur van een kerkenraadslid bedraagt 4 jaar en kan twee keer 

worden verlengd met twee jaar. Paula Boddaert is bijna 10 jaar 

kerkenraadslid en denkt volgend jaar te stoppen. Marry Kloosterman en 

Paul Bas zijn in functie vanaf 2013, zij willen nog wel even doorgaan. 

Pauline is eind 2015 toegetreden. 

Jebby Lawant pleit ervoor dat de maximale termijnen in acht worden 

genomen. Annemieke van Lon vraagt of er een functiebeschrijving is 

voor kerkenraadsleden. Pauline antwoordt dat die er niet is. Een 

kerkenraad is een “werkbestuur” voor alle lopende zaken die op ons 

afkomen. In het Jaarboekje staat wel een gedeeltelijke taakverdeling. 

 

c. Voortgang gemeente: 

- Op adem komen. Stiltemeditatie Leontine meldt dat het koor weer 

begonnen is, dus er wordt weer gerepeteerd voor de eerste Op Adem 

Komen Viering 19 september. Patrice Oussoren heeft de coördinatie van 

het koor overgenomen van Thea Cleton. 

Pauline meldt dat de stiltemeditatie weer gaat beginnen op de eerste en 

de derde woensdag van de maand. Gerdienke Ubels zal een keer per 

maand daarbij aanwezig zijn, de andere keer verzorgen de deelnemers 

zelf een tekst. 

- Voorjaarsserie, gesprekskringen 
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Van de lezingen kon in het voorjaar van 2020 alleen de eerste doorgaan. 

Marjoleine de Vos en Pieter Korbee die de tweede en derde lezing 

zouden verzorgen, zijn bereid alsnog in het komende voorjaar hun lezing 

te houden. 

Op 30 oktober a.s. zal Antje van der Hoek een lezing houden over 

polarisatie (zie het Jaarboekje voor verdere informatie). 

 

- Vrijwilligers. Verhuur. 

Paul Bas vertelt dat de verhuur weer op gang begint te komen. Er zijn te 

weinig vrijwilligers. Bijvoorbeeld bij verhuur aan een yoga-bijeenkomst 

moeten alle kaarsen worden aangestoken. Dus een dringende oproep om 

je als vrijwilliger te melden voor dit soort activiteiten. Rinus 

Warmenhoven meldt zich ter vergadering aan als vrijwilliger. 

 

- Wat verder ter tafel komt t.a.v. de gemeente 

Nina van der Veen zegt dat niet meer alle noodzakelijke klussen in de 

kerk gedaan kunnen worden omdat we allemaal ouder worden. 

Belangrijk dat onderhoudswerk op tijd plaatsvindt. 

Pauline zegt dat jaarlijks de situatie wordt bekeken vanwege het 

monumentale karakter. In geval van calamiteiten zoals recent tijdens een 

hoosbui, kan Rinus Warmenhoven gebeld worden. 

Freek van der Veen vraagt of de tuinkamer ook onder de monumentale 

status valt, want daar is enig achterstallig onderhoud. Nee, dat is geen 

onderdeel van het monument, antwoordt Pauline. 

Pieter Buren zegt dat monumentenzorg een tweejaarlijkse inspectie 

uitvoert. Dat leidt tot een lijst van zaken die wij op korte, middellange en 

lange termijn moeten aanpakken. 

 

Annego Hogebrink vraagt naar de bedoeling van het Preekcafé, waar 

bijstaat dat het geen voorbereiding is op de dienst. 

Gerdienke Ubels zegt dat de bedoeling is om stil te staan bij de lezingen 

van de komende dienst. Het gaat om de inhoudelijke verkenning van het 

thema, als voeding voor de voorganger. Iedereen is welkom, het is niet 

bedoeld als een vaste groep. 

 

7. Jaarverslag 2020 kerkenraad en predikant 

De verslagen zijn verschenen in de Flitsen. Hierover worden geen 

opmerkingen of vragen naar voren gebracht. 

 

8. Financiën 2020 
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Pieter Buren zegt dat de financiële huishouding wat kwetsbaar is; 

overigens wordt er wel goed bijgedragen. We hopen dat het rendement 

op het vermogen van bijna een miljoen weer wat zal toenemen. We 

streven naar het vermijden van negatieve rente. De kascommissie heeft 

de boeken in orde bevonden. Ook heeft de commissie een aanbeveling 

gedaan om naar een ander boekhoudsysteem te kijken, omdat het 

huidige systeem veel werk oplevert bij het invoeren van journaalposten. 

Spreker zal met Huub Onnouw in overleg gaan, die het huidige systeem 

heeft opgezet; het heeft voor- en nadelen. 

Jebby Lawant signaleert een tekort van 10.000 euro. 

De oorzaak daarvan is de voorzichtige raming voor de huuropbrengsten. 

De jaarrekening 2020 en de begroting 2021 worden ongewijzigd 

vastgesteld. 

De kascommissie heeft de jaarrekening in orde bevonden; aan de 

penningmeester wordt decharge verleend. 

Evert Schötker treedt na 2 jaar terug uit de kascommissie. Jebby Lawant 

en Jos Stroomer worden benoemd in de kascommissie 2021. 

 

9. Rondvraag 
Jebby Lawant meldt dat er een verzoek is van de Synagoge om vriend te 

worden voor 25 euro per jaar. Jos Stroomer waarschuwt voor een 

situatie waarin instellingen over en weer vriend van elkaar worden. 

Pieter Buren zegt toe dat dit in de kerkenraad zal worden besproken. 

Rob Kaptein zegt dat de wandeling naar aanleiding van het in de kerk 

tentoongestelde werk van Frans van Hoeken niet door is gegaan. We 

zouden toen ook de synagoge bezoeken. De Israëlieten waren slaaf van 

zichzelf in Egypte, zegt Rob. Je kan de vraag stellen: gaan we op bezoek 

naar een museum of naar iets anders. Het is ook kijken naar je eigen 

wortels. Rob wenst de kerkenraad veel sterkte bij het voorbereiden van 

een antwoord. 

 

10. Sluiting 

Pauline van Veen dankt de aanwezigen en sluit de vergadering. 

 

 

Jaarverslag 2021 Remonstrantse Gemeente Alkmaar 
Ter inleiding: 

Ook het jaar 2021 was in vele opzichten weer een uitzonderlijk jaar. 

Allereerst door de Corona crisis waardoor onze kerk van 15 december 
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2020 tot 30 mei 2021 gesloten was, vervolgens open voor maar 30 

personen, vanaf september geheel open, maar met 11/2 m afstand en 

toen vanaf 15 december weer gesloten. Vanaf januari 2021 zijn we 

aangesloten bij de Kerkomroep. Eerst alleen voor audio. Vanaf kerst 

2020 heeft Bram Luttmer 11 x een Youtube dienst verzorgd, naast de 

audiodiensten van de Kerkomroep, die op 23 januari startten. 

In mei kwam er een vaste camera in de kerk en vanaf 23 mei zijn we 

livestream gaan uitzenden via de Kerkomroep. Alle diensten werden 

muzikaal ondersteund door koorleden van het Op adem koor o.l.v. 

Connie Kriek. 

Rudo Oussoren coördineerde de zangers voor de diensten. 

Op 29 januari hadden we zo de afscheidsdienst van Pieter Korbee. Hij 

was 12 jaar onze dominee. Het was natuurlijk heel jammer dat dat 

digitaal moest, maar in de dienst van 26 september kon iedereen 

persoonlijk afscheid van hem nemen. 

Per 1 maart werd hij opgevolgd door Gerdienke Ubels, zondag 14 maart 

had zij haar eerste dienst. Zonder de aanwezigheid van de gemeente- een 

ongewone start als beginnend predikant. Op 13 juni was de intrede 

dienst van Gerdienke Ubels met ds. Alleke Wieringa uit Lochem en op 

18 september heeft Gerdienke met succes haar proponentsexamen 

afgelegd. Daarna vond de officiële bevestiging plaats als predikant van 

de Remonstrantse Broederschap. 

In het voorjaar is de renovatie van de tuinkamer afgerond. Er zijn nog 

nieuwe lampen opgehangen. Het is heel mooi geworden. Op 31 maart is 

er een gevelsteen onthuld, die we van het Historisch Genootschap 

gekregen hebben. 

Leontine Kaptein heeft na meer dan 40 jaar afscheid genomen als 

organist en als coördinatrice van de organisten. Jan Zwart heeft die taak 

van haar over genomen. Gelukkig blijft Leontine nog wel betrokken als 

pianiste bij de koorrepetities en de Op adem vieringen. 

Er was ook geen lentelunch en  Adventsmaaltijd                                                                                       

De Buitendag ging dit jaar gelukkig  wel door. Na de ontvangst in de 

tuinkamer met koffie en taart, en een wandeling in de directe omgeving 

van de kerk, was er een gezellige lunch in het IJkgebouw. Dit alles 

georganiseerd door Elisabeth Mors en Patrice Oussoren. Het was een 

groot succes. 

Ondertussen is het Hofje van Toorenburg verkocht, en wordt onderzocht 

hoe we het geld het beste kunnen beleggen. 

In de periodes van de lockdown  werd er gebeld met oudere  
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gemeenteleden in plaats van huisbezoek. 

Toen we in  juni  weer open mochten, werden de protocollen  

opnieuw gebruikt: max. 30 à 50 mensen op 1,5 m, gebruik mondkapjes, 

niet zingen uit volle borst, en goed luchten. Het was fijn elkaar weer te 

kunnen ontmoeten. Door gebruik van de binnentuin kon er ook weer 

koffie gedronken worden. 

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

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

sinds januari 2021 zijn we operationeel. Vanaf 22 januari met geluid en 

vanaf 23 mei ook met beeld. 

De verhuur van de kerk is praktisch stil komen te liggen, dat betekent 

weinig inkomsten. Ook de kaasmarkten gingen niet door. 

Sinds enige tijd hangen er schilderijen van Freek van der Veen in de 

kerk.  

De kerkenraad vergaderde dit jaar 13 x. 

Helaas hebben we in het afgelopen jaar drie gemeenteleden verloren. 

Het overlijden van Thea Cleton, die achter de schermen heel veel voor 

ons deed, heeft een grote leegte achter gelaten. 

Gelukkig hebben we ook enkele nieuwe vrienden en belangstellenden 

mogen verwelkomen. 

 

Kerkdienst / liturgie: 

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

bijzondere diensten, zoals Pasen, Pinksteren en Kerstmis. Al deze 

diensten waren online. De overige diensten worden verzorgd door 

gastpredikanten. Er is geen maaltijdviering geweest begin januari, maar 

wel op Witte Donderdag via livestream.  

Elke derde zondag van de maand is er 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 zijn op een na gewoon doorgegaan via de kerkomroep.  Ook de 

repetities van het koor waren gestopt maar zijn in september weer 

begonnen, maar in december weer gestopt. Gelukkig hebben koorleden  

medewerking verleend aan alle livestreamdiensten en met Kerst een 

extra muzikale bijdrage geleverd.  

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 woensdagavonden, is er 2x per maand 

Stiltemeditatie    
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In september zijn de gesprekskringen en stiltemeditatie weer opgestart. 

Tot de volgende lockdown op 15 december. 

De liturgie-werkgroep, bestaande uit de predikante, de organisten, 

Leontine Kaptein en Jan Zwart en de gemeenteleden Willy van der Pijl, 

Thea Cleton en Laurence Dahmen, is ook dit jaar bezig geweest met, het 

zoeken naar en het instuderen van, nieuwe liederen. 

De algemene leden vergadering van 12 maart werd verplaatst naar 12 

september 2021.  

Ineke de Jonge werd bereid gevonden de kerkenraad te versterken. In de 

Pinksterdienst  van 23 mei werd zij als kerkenraadslid bevestigd. 

 

Toerusting /winterwerk:  

De voorjaarsserie kon helaas dit jaar geen doorvinden. 

Hopelijk kan de serie in 2022 afgemaakt worden. 

Wel was er een najaarslezing over Polarisatie o.l.v. ds. Antje  

van der Hoek. 

Er zijn twee gesprekskringen. De gesprekskring “Onderweg” besprak 

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

doen?” bespreekt diverse maatschappelijke en ethische vraagstukken. De 

gesprekskringen zijn in december 2020 gestopt en in september 2021 

weer begonnen. 

Een keer in de maand is er open Preekcafé, waar we ons kunnen 

verdiepen in de tekst van de komende kerkdienst.   

                                                                                      

Pastoraat/contactledenwerk: 

De contacten gingen dit jaar tijdens de lockdown 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). Tevens werdende 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. 
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Samenwerking: 

Sinds 2004 werken we met de Doopsgezinde Gemeente Alkmaar en de 

Evangelisch Lutherse Gemeente op een aantal gebieden samen. Dit jaar 

is er een gezamenlijke oogstdienst op 10 oktober in onze kerk gehouden 

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

kerkgangers zelf meegenomen 

Een ander terrein van samenwerking, het bekijken van films, heeft dit 

jaar niet plaats gevonden. 

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  bij Alkmaar Taal Thuis ( 

taalcafé). Nadat het Freedomhouse in Alkmaar ophield, werden 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/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. 

Joke Pruis zet  info over de kerkdiensten op Facebook.  We vragen 

Facebookleden deze berichten te liken en te delen. 

Sinds januari 2021 zijn we ook aangesloten bij de kerkomroep, eerst 

alleen luisteren, maar nu ook met beeld. 

Er zijn af en toe verassend veel mensen die ons volgen. 

De diensten zijn gedurende een aantal maanden nog opnieuw te 

bekijken. 

  

Beleid en toekomstperspectieven:  

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. 

 



 19 

Bergen, 3 februari  2022. 

Paula Boddaert-de Bruijn  

 

 

Toelichting op verslagjaar 2021 en de  Begroting 2022 
 

Baten 
Het jaar 2021 stond wereldwijd in het teken van de coronapandemie. 

Onze activiteiten werden sterk beïnvloed door beperkende maatregelen 

van de overheid. Diensten konden slechts onregelmatig en met 

veranderende beperkingen plaats vinden. In 2020 en 2021 konden wij 

een aantal diensten per video uitzenden via YouTube door de inzet van 

Dhr. B. Luttmer. Begin 2021 abonneerden wij ons op DCT Net sIKN 

Kerkomroep. Aanvankelijk alleen voor audioweergave. In april werd 

een op afstand bestuurbare camera geïnstalleerd in de kerkzaal en kregen 

wij een zender voor audio/video weergave en kunnen alle diensten via 

het internet worden bijgewoond. Het aantal bezoekers van de 

uitgezonden diensten blijkt verheugend hoog te zijn.  

De investering in camera en zender van in totaal €5.600 is als inventaris 

geactiveerd en wordt in 5 jaar afgeschreven. De verhuuropbrengst van 

de kerk bleef in 2021 achter bij de reeds naar beneden bijgestelde 

verwachtingen (€ 3.864, begroot € 4.350). De Kosten verhuur kerk zijn 

afzonderlijk opgenomen. De collectegiften werden vrijwel uitsluitend 

per bank ontvangen. Rekening houdend met door de gevers aangegeven 

doelen, vaststelling van een behoorlijke hoogte van de gemiddelde giften 

aan de beoogde goede doelen en hogere giften bij bijzondere acties, is 

het aandeel Collecten Eigen Gemeente lager uitgevallen dan in normale 

jaren. In 2021 werd een subsidie ontvangen van het Nationaal 

Restauratiefonds van €21.700. Dit betreft zoals in het vorige jaarverslag 

2020 toegelicht de subsidiabele onderhoudskosten in de jaren 2017 t/m 

2020 en is onderdeel van de voor de restauratie indertijd verkregen 

Brim-subsidie.  Deze uitkering moet nog definitief worden vastgesteld. 

 

Lasten 

Kosten kerkgebouw 

De subsidie op de energiekosten 2021 moet nog worden aangevraagd. 

Het is te verwachten dat de energiekosten per saldo vergelijkbaar zullen 

zijn aan die van 2021.  
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De onderhoudskosten zijn in 2021 met € 3.032  lager uitgevallen dan 

begroot (€ 6.000). 

In het eerste halfjaar 2022 zal weer de tweejaarlijkse inspectie door de  

Monumentenwacht plaats vinden.  

Overige kosten 

Onder de  “Diverse kosten” zijn  kleinere, niet of moeilijk toerekenbare 

kosten, bijvoorbeeld de secretariaatskosten, portokosten (niet voor 

Flitsen), gegeven giften, bankkosten en rente, alsmede de 

afschrijvingskosten begrepen. De afschrijvingskosten zijn hoger dan 

vorig jaar omdat hierin nu een heel jaar Tuinkamerproject is begrepen en 

7 maanden afschrijving op camera en zender, 

De bankkosten werden in 2021 met 57 % verhoogd! Hierbij zijn twee 

kwartalen beheerskosten ASN van in totaal €150, die abusievelijk ten 

laste van 2021 i.p.v. 2020 zijn gekomen, buiten beschouwing gelaten. 

De kosten 3
e
 zondagviering kwamen in 2021 lager uit dan begroot door 

hervatting van de contributiebetaling door de koorleden. Met het oog op 

de continuïteit van deze diensten zijn de dirigente Mw C. Kriek en de 

pianiste Mw  L.Kaptein  in 2021 doorbetaald.  

 

 

Begroting 2022 

 

In de begroting 2022 is, hoewel de situatie zich vanaf eind januari lijkt te 

normaliseren, toch rekening gehouden met gevolgen van de corona-

pandemie,  

 

Baten 

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

verder 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 2022 wordt met een herstel 

gerekend.  

De huur van Fnidsen 39 is ingaande 1 januari 2022 met 2,4 % verhoogd 

(1% + 1,4% inflatie augustus 2020 t/m juli 2021). Bij deze verhoging is 

rekening gehouden met de diensten die de bewoner Dhr. J. Asbeek-

Brusse voor onze gemeente verricht 
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Onder rente en dividenden is rekening gehouden met de belegging van 

de door de Stichting Hofje van Torenburgh aan de Remonstrantse 

gemeente Alkmaar over te dragen verkoopopbrengst van het Hofje. 

Deze overdracht moet nog plaats vinden, omdat het openen van een 

rekening door onze gemeente bij vermogensbeheerder Insinger Gilissen 

te Amsterdam nog niet is voltooid. Deze actie ondervindt procedurele 

vertraging. Begroot is 8 maanden rendement. Verondersteld is dus dat 

e.e.a. per 1 mei geregeld zal zijn. 

 

Lasten 

De traktementslasten 2022 zijn iets hoger dan over 2021 als gevolg van 

traktementsverhoging. 

De kosten voor gastpredikanten zijn begroot op een normale gang van 

zaken van februari tot en met december 2022. 

Bij de begroting van de onderhoudskosten voor het kerkgebouw is 

rekening gehouden met de komende 2-jaarlijkse inspectie door de 

Monumentenwacht.  

B de bankkostenij is rekening gehouden met een verdere stijging in 2022 

van ca. 25%.  

Onder “Overige kosten” zijn o.a. begrepen de afschrijvingskosten ad  

€ 2.828, waarvan Tuinkamer €1.600, camera en zender € 1.120 en boiler 

tuinkamer €108.  

 

 

Begroting 2022 
 

 Begroot Werkelijk Begroot 

 

2021 2021 2022 

Baten 

   

Bijdragen leden 

           

38.000  

           

43.499  

           

42.000  

Collecten Gemeente (vóór  aftrek 

diakonie) 

             

3.500  

             

2.867  

             

3.000  

Collecten goede doelen 

             

5.000  

             

5.206  

             

5.000  

Renten, Dividenden etc. 

             

3.000  

             

1.335  

           

12.000  

Verhuur kerkgebouw 

             

4.350  

             

3.864  

             

8.000  
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Verhuur Fnidsen 39  

             

9.800  

             

9.756  

             

9.900  

 

Giften 

                    

-    

                   

58  

                    

-    

Subsidie 

                    

-    

           

21.730  

                    

-    

Overige opbrengsten 

                 

500  

                 

265  

                    

-    

 

Totaal baten 

           

64.150  

           

88.580  

           

79.900  

Lasten 

   Traktement, premies en onkosten 

predikant 

           

34.000  

           

33.930  

           

35.000  

Gastpredikanten 

             

2.000  

             

3.808  

             

4.000  

Subtotaal kosten predikanten 

           

36.000  

           

37.738  

           

39.000  

Afdracht Broederschap 

             

4.000  

             

5.354  

             

5.500  

Uitbetaald goede doelen incl. 

Diakonie uit te betalen 

             

6.000  

             

6.256  

             

6.000  

Energie 

             

3.000  

             

3.361  

             

4.000  

Water 

                 

100  

                   

90  

                 

100  

Assurantie 

             

2.100  

             

1.806  

             

2.000  

Vaste lasten 

                 

300  

                 

274  

                 

300  

Telefoon 

                 

600  

                 

541  

                 

600  

Onderhoud kerkgebouw en orgel 

             

6.000  

             

3.032  

             

5.000  

 

Kosten verhuur kerkgebouw 

                 

350  

                 

293  

                 

400  

Huishoudelijke dienst 

             

2.500  

             

2.059  

             

2.200  

Subtotaal kosten kerkgebouw 

           

14.950  

           

11.456  

           

14.600  
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Kerkdiensten algemeen 

                 

500  

             

2.023  

             

1.000  

Organisten/musici 

             

1.000  

             

1.610  

             

1.600  

Subtotaal kosten diensten 

             

1.500  

             

3.633  

             

2.600  

Kosten Fnidsen 39 

             

1.000  

                 

858  

             

1.000  

Kosten Flitsen, jaarboekje, porti 

                 

500  

                 

795  

                 

500  

Bestuurskosten 

             

1.500  

             

1.817  

             

2.500  

Gegeven giften/abonnementen 

                 

100  

                 

265  

                 

100  

Buitendag, Advent en Kerst 

                 

500  

                 

633  

                 

500  

Bankkosten en rente 

                 

446  

             

1.078  

             

1.200  

Afschrijvingskosten 

                 

908  

             

2.358  

             

2.828  

Diverse kosten incl. 

Afschrijvingen 

             

2.146  

                 

169  

                 

500  

Subtotaal overige kosten 

             

6.100  

             

7.115  

             

8.128  

Kosten 3e zondagviering 

             

2.500  

             

1.140  

             

2.000  

Overige kosten incl. Op Adem 

Komen 
             

8.600  

             

8.255  

           

10.128  

Totaal lasten 

           

72.050  

           

73.550  

           

78.828  

Verwacht/gerealiseerd resultaat 

          

(7.900)  

           

15.030  

             

1.072  
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