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Flitsen uit het Fnidsen, jrg. 23 nr. 4 mei 2022  
 

   
 

Remonstrantse Gemeente 
Alkmaar  
 

   kerkdiensten 
 
 
Datum  Tijd Voorganger  Overige  

22 mei* 10.15 Ds. G. Ubels Organist: M. Kroon  

Collecte: Stichting 

Bootvluchteling  

Na afloop  is er Lentelunch 

29 mei 10.15 Ds. J. Klijnsma Organist: J. Visser  

Collecte: Stichting Eye care 

Foundation   

5 juni  10.15 Ds. G. Ubels Pinksteren  

Organist: D. Kienzle  

Collecte: Voedselbank  

 
 
 
*Op zondag 22 mei a.s. zal tijdens en na de koffie en lunch het gesprek over 

de toekomst van onze gemeente worden voortgezet en de uitwerking van het 

beleidsplan worden gepresenteerd. In dit themanummer van Flitsen vindt u 

een en ander toegelicht en wat uw inzet daarbij kan betekenen. 

 
 

Informatie over gastpredikanten 
 

29 mei  – Ds. Jan Klijnsma is emeritus Remonstrants predikant van 

Dordrecht en Sommelsdijk."In Sommelsdijk ben ik 18 jaar hun predikant 

geweest. Ik heb meerdere gemeenten binnen de Broederschap en de NPB 

gediend. Daarnaast ben ik ook een aantal jaren docent Levensbeschouwing 

in het middelbaar onderwijs geweest.” 
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Toelichting op de collectes 
 

22 mei – Stichting bootvluchteling biedt concrete, praktische hulp aan 

mensen op de vlucht. Duizenden mensen zitten vast in een overvol kamp op 

Lesbos. Bootvluchteling komt in actie voor medische en psychosociale zorg 

én een eerlijker asielbeleid. 

29 mei - Stichting Eye Care Foundation helpt blindheid en slechtziendheid in 

ontwikkelingslanden voorkomen en genezen. De nadruk ligt op het 

opbouwen van duurzame oogzorg. Dit probeert men te bereiken door het 

financieren van oogkampen in moeilijk bereikbare gebieden, door 

kennisoverdracht en het opleiden van oogheelkundig personeel.  

5 juni –Voedselbank Alkmaar biedt directe voedselhulp aan mensen die het 

financieel tijdelijk niet redden en voorkomt daarnaast verspilling van goed 

voedsel. Voedselbank Alkmaar levert wekelijks gratis voedselpakketten aan 

ongeveer 200 gezinnen.  

 

De toekomst tegemoet 
 

Beste allen, 

De gesprekken (op 10 april jl.) naar aanleiding van de door de kerkenraad 

geformuleerde visie zijn goed verlopen. Het eerste deel van deze visie:   

De Remonstrantse gemeente van Alkmaar wil een ontmoetingsplek  

zijn voor bezinning op eigentijdse geloofs- en levensvragen, met aandacht 

voor kunst, wetenschap en cultuur’ werd als belangrijk aangemerkt.  

Ook het tweede deel:  De Remonstrantse gemeente van Alkmaar wil een  

gemeenschap zijn die openstaat voor de samenleving, met hart en oog voor  

de wereld en haar noden’ vond veel erkenning.  

Maar wat in de laatste zinnen van de visie onder woorden wordt gebracht 

werd aangegeven als het meest aansprekend en belangrijk: de kerk die ‘een 

 gemeenschap wil zijn waar mensen zich welkom weten en veilig voelen; 

een plek van mensen die elkaar steunen en stimuleren in de 

zoektocht die ‘geloven’ heet. 

Verdere vragen/ opmerkingen die naar voren kwamen uit de gesprekken: 

‘Levensvragen zijn voor mij ook samenlevingsvragen. Geloof én politiek! 

Hoezo mijn vijanden lief hebben?’ 

‘Is er een einde/grens aan de empathie?’ 

‘Ruimte voor stilte-meditatie graag!’ 

‘Je vijand liefhebben is moeilijk, maar ik kan wel zijn gedrag afwijzen. Dus 

Poetin alleen aanspreken op zijn (oorlogscrimineel) gedrag, zonder hem 
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oorlogscrimineel te noemen.’ 

‘Meer groot-huisbezoek’ 

 

Deze opmerkingen krijgen op een of andere manier een plek in het 

beleidsplan dat we in dit themanummer van deze ‘Flitsen uit het Fnidsen’ 

presenteren. We willen daarbij, zoals sommigen van u bepleiten, vooral 

inzetten op de versterking van onze gemeente als gemeenschap. Het 

gesprek op 22 mei zal dan ook gaan over de vraag hoe dit te realiseren. 

Daarbij hebben we u hard nodig. We hopen dan ook dat zoveel mogelijk 

mensen zich bij de uitvoering van de plannen actief zullen inzetten. Deze 

Flitsen is er voor om u te informeren en vormt een oproep om mee te  

doen en mee te werken. 

 

Op 22 mei, na de kerkdienst en de koffie zal het beleidsplan - waarover u  

grotendeels in deze Flitsen al kunt lezen - worden gepresenteerd.  Veel 

werkzaamheden worden nu al uitgevoerd door gemeenteleden/  

vrijwilligers, al of niet in commissies. Op deze zondag  kunt u zich daar ook 

voor aanmelden. 

  

Freek van der Veen 

secretaris 

 

                                        Werkwijze 
 

Om het plan ten uitvoer te brengen zal er worden gewerkt met het model 

Kerkenraad met werkgroepen. Dit houdt in dat de kerkenraad die ten allen 

tijde voor het geheel van het beleid eindverantwoordelijkheid draagt,  de 

uitvoering van de diverse werkzaamheden delegeert aan 

werkgroepen. Deze werkgroepen dienen hun (jaar)plannen in, met daarbij zo 

nodig een eigen begroting of een eigen budget. Na goedkeuring van de 

plannen voeren de werkgroepen deze uit, met een grote mate van 

zelfstandigheid. Zij krijgen dus voor de uitvoering het mandaat van de 

kerkenraad.Voor elke werkgroep vormt een lid van de kerkenraad het 

aanspreekpunt. Hij/zij rapporteert over het werk van de betreffende 

werkgroep in de kerkenraad.  Vanuit de kerkenraad kan zo nodig bijsturing 

dan wel aanvulling of correctie plaatsvinden.  

Op de pagina’s 6 en 7 in deze Flitsen vindt u een en ander schematisch 

voorgesteld. 
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In welke werkgroepen en voor welke werkzaamheden uiteindelijk  

mensen nodig zijn vindt u nog eens op een rij op de pagina’s 8 en 9.   

De presentatie van de verschillenden werkgroepen vindt op 22 mei 

voornamelijk plaats in de kerkzaal. Een en ander zal die dag nog  

worden toegelicht.  

Gemeenteleden die nu al in commissies werkzaam zijn blijven dat  

natuurlijk gewoon doen en hoeven zich dan ook daarvoor niet eerst 

aan te melden. 

 

Hieronder volgen de namen van de werkgroepen met de te vervullen  

Opdrachten en taken:  pastoraat, liturgie, diaconaat, vorming en toerusting, 

P.R., oecumene, financiën en beheer. 

 

Werkgroep pastoraat 

Onder pastoraat verstaan we: omzien naar elkaar in brede zin. Maar 

het gaat ook om categoriaal pastoraat of om crisispastoraat e.d. 

Pastoraat vindt plaats in de onderlinge ontmoeting in gesprekken, 

bijvoorbeeld na een dienst. De werkgroep bestaat uit gemeenteleden 

die thuisbezoeken doen. Contactpersonen die in overleg met kerkenraadslid 

of predikant mensen opzoeken. 

Zij hebben ook een signaalfunctie: ze schakelen zo nodig 

de predikant of anderen in. Een andere vorm van pastoraat is het 

‘groot-huisbezoek’: een groep gemeenteleden (bepaalde leeftijd,  

wijk of buurt) komt bij iemand thuis bij elkaar onder leiding van de 

predikant of contactpersoon, met wel of niet een bepaald  

gespreksonderwerp. Onderzocht zal worden of deze vorm gewenst 

is, waar en wanneer, hoe vaak etc. 

 

Werkgroep liturgie 

De kerkdiensten vormen het hart van de gemeente: een plek en gelegenheid 

om ‘op te laden’, elkaar (en God) te ontmoeten, te zingen, de wereld binnen 

te laten komen; kortom: te vieren. Een kerkdienst is ook iets van de (hele) 

gemeente. Daarbij zouden meer gemeenteleden bij de dienst betrokken 

kunnen worden. Dat kan bijvoorbeeld door de lezingen door lectoren te laten 

doen en middels het preekcafé. Een punt van aandacht is de Maaltijdviering. 

Blijven we dit doen zoals we gewend zijn of moet het anders? En moeten er 

meer Avondmaalsvieringen zijn in een jaar dan de vier keer die we nu 

hanteren? 

 

Een vraag is daarom of er het geheel overziend een goede balans is in het 



Remonstrantse Gemeente 
van Alkmaar

Kerken raad

Werkgroep 
Liturgie
•  liturgiecommissie
•  lectoren
•  op adem komen-vieringen
•  verzorging liturgieën

Werkgroep
Diaconaat
•  stille hulp
•  commissie  

‘Kerk naar buiten’
•  ISBA
•  commissie 

collectedoelen

Werkgroep
Pastoraat
•  contactpersonen
•  organisatie groot 

huisbezoek

Werkgroep
Vorming en Toerusting
•  commissie gespreksgroepen/

filmmiddagen
•  commissie Voor- en 

Najaarslezingen
•  commissie in- en uitleen/

verkoop van boeken
•  commissie stiltemeditatie
•  commissie organisatie 

Buitendag



Kerken raad

Werkgroep
Beheer
•  verhuur
•  schoonmaken
•  koper poetsen
•  interieurcommissie
•  gebruik tbv derden 

(koffie schenken e.d.)

Werkgroep P.R./
Communicatie
•  website
•  sociale media
•  video/kerkomroep
•  persberichten
•  ‘kaasmarkt’ opening

Werkgroep
Oecumene
•  deelname aan de ARK
•  samenwerking met andere 

geloofsgemeenschappen

Werkgroep
Financiën
•  ledenadministratie
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liturgisch jaar als het gaat om de feesten en de voorbereiding daarvan, de  

‘Op Adem komen’-diensten en de Maaltijdvieringen. 

 

Werkgroep diaconaat 

Vanwege het feit dat de Remonstrantse gemeente van Alkmaar altijd een 

betrekkelijk kleine gemeente is geweest, werd het plaatselijke diaconale 

werk zoals bijvoorbeeld ‘stille hulp’ ondergebracht bij het ISBA 

(Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar). Naast het project Toermalijn 

worden de collectedoelen vanuit het landelijk bestuur aangestuurd.  

Dit wordt langzamerhand teveel als een keurslijf ervaren. 

 

De kerkenraad wil met de start van een (speciale) diaconale  

werkgroep stimuleren dat er ook ‘eigen’ collectedoelen worden 

gekozen die gemeenteleden zelf kunnen aandragen. Ook zullen  

-als de omstandigheden dat vragen -  financiële acties op touw  

worden gezet om (acute) nood te kunnen lenigen, acties door  

de werkgroep geïnitieerd en met gemeenteleden samen uitgevoerd.  

Ook zal de werkgroep voorstellen doen om hulp te bieden aan  

mensen dichtbij. Hiermee wil de kerkenraad een brug slaan naar 

de maatschappij om op deze wijze die maatschappij als het ware 

in de kerk binnen te laten.  

Het is goed om na te denken hoe onze gemeente, hoe bescheiden ook,  

dienstbaar kan zijn voor mensen die onze hulp nodig hebben. Het is aan  

te bevelen die hulp samen met andere kerken in Alkmaar handen en voeten  

te geven. De contacten met diaconieën zullen worden aangehaald, dan wel 

uitgebouwd. Het is overigens niet alleen de werkgroep diaconie die voor 

dit werk verantwoordelijkheid draagt: het is wenselijk dat de gemeente  

dit voelt als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 

 

Werkgroep vorming en toerusting 

Op velerlei manieren wordt binnen de gemeente ‘geleerd’, meest door 

middel van lezingen en gesprekken. Dit vindt in georganiseerd verband 

plaats door middel van voor- en najaarslezingen, filmmiddagen en 

gespreksgroepen. Recent hebben we kennis kunnen maken met het 

maandelijks te houden preekcafé. 

In de komende tijd willen we zoeken naar andere gespreksvormen,  

zoals thema-ochtenden of kortdurende gespreksgroepen, aansluitend  

bij de wensen van gemeenteleden en willen we meerdere thema’s 

aanbieden. Dat kan ook gaan om thema’s die ruimte geven aan actie en 

betrokkenheid met de wereld dichtbij en ver weg. 
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Een speciale commissie houdt zich bezig met de inname en uitleen,  

dan wel verkoop van gebruikte boeken in de tuinkamer. 

 

Werkgroep P.R. 

Hoe ben je kerk in de samenleving, zichtbaar en vindbaar? Daar hoort een 

goede P.R. bij, aan de weg timmeren dus. Dit kan onder meer door 

informatie over wat je als kerk doet en wat je beweegt helder en duidelijk 

naar buiten te brengen middels persberichten, aankondigingen van 

activiteiten op diverse plekken, rondleidingen in de kerk, website en het 

kerkblad. De Flitsen zal meer worden aangepast aan deze tijd:  

aantrekkelijker en met gebruik van kleur. Hopelijk gaan gemeenteleden ook 

bijdragen leveren, zodat ons kerkblad een blad wordt van en door ons allen. 

 

Werkgroep oecumene 

Wij zijn niet de enigen, en we zijn niet alleen als kerk. Met andere kerken en 

geloofsgemeenschappen in Alkmaar samen kunnen de krachten worden 

gebundeld. Dit gebeurt reeds in het overleg binnen de Alkmaarse Raad van 

Kerken. Onderzocht zal worden waar specifiek met anderen meer of anders 

kan worden samengewerkt om bepaalde doelen te bereiken. Hierbij kan 

worden gedacht aan bv. de verbinding met bepaalde uitingen van kunst 

(muziek, poëzie) en cultuur. 

 

Werkgroep financiën 

Voortgaan als gemeente, zowel in de nabije als verre toekomst vereist een 

goed beheer van de financiële middelen. Investeren in zaken die nu van 

belang zijn moet hier onderdeel van zijn. Maar ook is van belang de 

financiële huishouding van de gemeente in een gezonde balans te houden.  

Daarom is aan te bevelen een groep gemeenteleden te vormen rond de  

penningmeester die zich richt op de werving van fondsen ten behoeve  

van het werk in en aan de gemeente. 

 

Werkgroep beheer 

We willen dat het kerkgebouw inclusief de tuinkamer intensief wordt 

gebruikt (en gebruikt kan blijven worden) door zoveel mogelijk groepen,  

instanties, gelegenheden, passend bij de aard en het karakter van de 

gebouwen. 

Onderhoud en inrichting up-to-date houden is dan ook een vereiste. 

 

ER ZIJN MENSEN NODIG OM AL HET WERK TE KUNNEN DOEN 

Hoeveel mensen en voor welke klussen of werkzaamheden? Een overzicht: 
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1.Met betrekking tot het pastoraat: contactpersonen gezocht.(7) 

Gezocht worden mensen die als contactpersoon gemeenteleden in de 

gemeente opzoeken, het contact onderhouden: contactpersoon willen zijn 

 

2.Met betrekking tot de liturgie: lectoren gezocht. (5) 

De liturgiecommissie kan ook verder nog wel wat versterking gebruiken. We 

zoeken mensen die af en toe de liturgie op papier willen zetten. Dit laatste 

kan ook zonder actief te zijn in de liturgiecommissie. 

 

3.Met betrekking tot het diaconaat in de gemeente. (6) 

De werkgroep diaconaat is nieuw in onze gemeente. We denken dat het goed 

zou zijn met een groepje bestaande uit vijf á zes mensen te beginnen. 

 

4.Met betrekking tot vorming en toerusting willen we een commissie starten 

die onder leiding van de predikant nadenkt over de vorming van nieuwe 

gespreksgroepen en andere gespreksvormen. (3) 

De commissie die nu de voor- en najaarslezingen organiseert kan ook 

wat versterking gebruiken. (2) 

 

5.Met betrekking tot de P.R. 

De redactie van Flitsen uit het Fnidsen zoekt uitbreiding. Tevens zijn we op 

zoek naar iemand die handig is met het plaatsen van (pers)berichten, nieuws 

in de krant, in huis-aan-huisbladen en op sociale media. Voor de 

zogenaamde ‘Kaasmarkt’-ochtenden in de zomer zijn er altijd wel (meer) 

mensen nodig.(3) 

 

6.Met betrekking tot de oecumene. 

Wie wil actief worden in het werk van de oecumene, door de Remonstrantse 

 gemeente in de vergaderingen van de Alkmaarse Raad van Kerken (ARK) 

te vertegenwoordigen?(1) 

 

7.Met betrekking tot de financiën. 

Hierover is het gesprek nog gaande: het zou kunnen zijn dat een 

(advies)commissie nodig is. Ook ligt er de vraag hoe nieuwe fondsen aan te 

boren. Misschien dat er enkele mensen zijn die zich hierover willen buigen. 

Jaarlijks zijn er in elk geval mensen nodig die begroting en Jaarrekening 

controleren, m.a.w. een kascommissie. 

 

8.Met betrekking tot het beheer van de gebouwen (kerk en tuinkamer): 

schoonmakers zijn altijd nodig, alsmede koperpoetsers. De 



 11 

interieurcommissie is op sterkte, wel nodig zijn mensen die koffie willen 

schenken op bijeenkomsten van huurders. De kerkenraad overweegt voor 

kosterswerk (vooral voor de zondag), tegen een kleine 

vrijwilligersvergoeding, een beheerder te zoeken, Ook zijn mensen nodig die 

willen werken aan het meer bekendheid geven aan ons kerkgebouw en de 

tuinkamer om daarmee nieuwe huurders te trekken. (3) 

 

We hopen dat u erbij bent zondag de 22
e
 mei, bij het gesprek en de 

Lentelunch. 

 

Tenslotte nog iets heel anders: 

Foeke Knoppers en Johan Goud organiseren de retraite ‘Hoe zullen 

wij ons troosten?’ van 30 mei tot 1 juni in Barchem. Er zijn nog plekken 

vrij, dus geef je snel op.   

 

Plaats:       Woodbrookershotel Barchem, Barchemseweg 1 Barchem  

 

Kosten:      € 340 pp; echtparen: € 315 pp (tegemoetkoming in de kosten is 

mogelijk)  

 

Leiding:    Johan Goud en Foeke Knoppers  

 

Opgave:     Landelijk Bureau Remonstranten: 030-2316970 of 

info@remonstranten.org  

 
 

 

 
 

 
 
 

 Redactie Flitsen uit het Fnidsen: 

Kees van der Pijl en Freek van der Veen. Redactiesecretariaat: Freek van der 

Veen, Stellingmolen 14, 1823 GG Alkmaar, tel. 072 5155699; e-mail: 

f.vanderveen@upcmail.nl. Inleveren kopij voor Flitsen uit het Fnidsen mei/juni 

2022 30 mei a.s. Uitgavedatum van Flitsen nr. 5 zondag 5 juni 2022. 

mailto:info@remonstranten.org
mailto:f.vanderveen@upcmail.nl
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