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Remonstrantse Gemeente 
Alkmaar  
 

   kerkdiensten 
 
 

Datum  Tijd Voorganger  Overige  

4 sept.  Geen dienst Buitendag 

11 sept. 10.15 Ds. G. Ubels Startzondag, maaltijdviering 

Collecte: IKV Pax Christi (via 

G&S 

Organist: J. Zwart 

18 sept. 11.00 Ds. J. den Hertog Op Adem Komen-viering 

Collecte: Tent of Nations 

Koor olv C. Kriek  

Pianist: L. Kaptein 

25 sept. 10.15 Ds. M. Wassenaar Collecte: Vluchtelingenwerk 

Nederland 

Organist: D. Kienzle 

2 okt. 11.00 Ds. Y. Bos Laatdienst in de Lutherse kerk  

9 okt. 10.00 Ds. G. Ubels 

Ds.L. Pondman 

Oogstdienst Do-Re-Lu 

Locatie: Doopsgezinde kerk 

Collecte: Voedselbank 

Organist: J. Visser 

16 okt. 10.15 Ds. E. van der Panne Op adem komen viering  

Collecte: St. Bootvluchteling  

Koor olv C. Kriek  

Pianist: L. Kaptein 

23 okt. 10.15 Ds. F. van Melle  Collecte: Epafras  

Organist: D. Kienzle  
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Het heilig avondmaal - Pizza en bier? 
 

Van 31 augustus tot en met 8 september vond in Karlsruhe de Assemblee 

van de Wereldraad van Kerken plaats. Zo‟n Assemblee is een bijzonder 

moment in het bestaan van de Wereldraad. Meer dan vierduizend deelnemers 

van lidkerken, oecumenische partners en andere kerken van over de hele 

wereld komen er samen (en ja, ook de Remonstranten waren 

vertegenwoordigd)  - een unieke gelegenheid voor culturele, religieuze en 

politieke uitwisseling.  

Thema in Karlsruhe was: „De liefde van Christus beweegt de wereld tot 

verzoening en eenheid‟. Grote woorden, beetje plechtig ook, die gekozen 

zijn voor een Assemblee die bijeenkomt midden in een tijd van verbijstering 

en bezorgdheid over wat er gaande is in de wereld. Fundamentele vragen 

over de manier waarop wij de aarde bewonen, hoe wij zin geven aan ons 

leven, hoe we in de samenleving samen leven en hoe we 

verantwoordelijkheid aanvaarden voor toekomstige generaties. 

Grote woorden, ernstige vragen, en het is goed te merken dat de Wereldraad 

de ernst van de vragen niet schuwt. Vanzelfsprekend kreeg het conflict in 

Oekraïne veel aandacht, en was het aanleiding voor veel vragen en reflectie. 

Vanuit niet-westerse deelnemers (maar niet alleen van hen) klonk daarbij 

wel kritiek dat deze oorlog veel aandacht krijgt, meer aandacht dan 

conflicten elders, en dat ook de aandacht voor wereldwijde klimaatkwesties 

eronder zou kunnen lijden. 

Zo is het altijd zoeken naar balans, naar gedeelde opvattingen, naar respect 

voor wat eenieder bezighoudt. Zoeken naar het streven dat we delen, de 

opdracht die we als de onze beschouwen, de kansen die we zien, de 

boodschap waarmee we ons gezonden voelen. Wereldraad van Kerken zijn – 

ik geef het je te doen.  

 

In zijn openingsspeech in Karlsruhe vertelde waarnemend secretaris generaal 

Rev. Prof. Dr Ioan Sauca hoe hij voorafgaand aan de Assemblee naar 

Oekraïne was afgereisd, in een poging om de kerken daar meer tot elkaar te 

brengen. Tussen de Oekraïense en de Russisch-orthodoxe kerk zijn immers 

sinds de inval grote spanningen ontstaan. Rev. Ioan Sauca wilde bevorderen 

dat beide kerken aan de Assemblee deel zouden nemen en brak zich het 

hoofd over hoe hij de afgevaardigden „on speaking terms‟ kon brengen. 

„Uiteindelijk‟, zo vertelde hij, „heb ik ze uitgenodigd voor pizza en bier – en 

iedereen kwam!‟ Aan tafel werd gesproken, gegeten en gedronken, gebeden, 

gezongen; gezamenlijk nationale liederen gezongen.  
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Mij trof het als een ongedacht beeld van het avondmaal: een uitnodiging 

voor pizza en bier. Samen komen om te eten, om de maaltijd te delen – het is 

geen recept voor vrede en het brengt de geschillen niet vanzelf tot een 

oplossing. Maar het zet in op gedeelde menselijkheid, gedeelde behoefte aan 

voedsel, gezelschap, interesse in elkaar. Een maaltijd, elke maaltijd, welke 

maaltijd dan ook, brengt verbinding tot stand. Met elkaar, met de tafels van 

mensen voor ons, met de tafels die na ons zullen komen. Het is niet voor 

niets dat Jezus van de basale, puur-menselijke en puur-natuurlijke maaltijd 

zijn symbool maakte, zijn nagedachtenis bij uitstek. 

En of het nu brood en wijn is, of pizza en bier; of het een iedereen-neemt-

wat-mee-buffet op een straatfeest is of een chique bruiloftsdiner – als we de 

maaltijd delen, bevestigen we onze menselijkheid, onze onderlinge 

verbondenheid, onze afhankelijkheid van de bereidheid tot delen.  

Dat besef is ons startpunt. Startpunt in samenleven, in samenwerken, samen 

geloven. Kom laten we eten, laten we delen. 

 

Gerdienke Ubels  

 

Informatie over gastpredikanten 

 
18 september – Jan den Hertog studeerde rechten en theologie, is al vele 

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

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

en gaat daarin regelmatig voor. 

 

25 september – Martine Wassenaar is sinds juli 2020 predikant van de 

vrijzinnige Uniekerk te „s Gravenzande. Ze heeft in Leiden theologie 

gestudeerd. Van 2008 – 2020 werkte ze als geestelijk verzorger in Leiden en 

als Remonstrants/vrijzinnig predikant te Boskoop en in Gorinchem. Ze heeft 

een eigen bureau: „De Pleisterplaats‟ als geestelijk verzorger in de eerste lijn. 

Zij woont in ‟s Gravenzande. 

 

2 oktober – Yvonne Bos is luthers predikant en biologisch tuinder.  

 

16 oktober – Esther van der Panne is theoloog en community manager bij 

Kok Boekencentrum Uitgevers. Ook is zij daarbinnen eindredacteur van het 

oecumenisch maandblad Open Deur. Zij heeft onder meer als 

stafmedewerker gewerkt binnen het voormalige landelijk bureau Disk 

(Dienst in de Industriële Samenleving). Daarnaast volgt zij de 
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predikantsopleiding van het Remonstrants Seminarium. Zij woont in 

Amsterdam. 

 

23 oktober – Ferdinand van Melle, gemeentepredikant en 

gevangenispredikant. Hij woont met zijn vrouw Evelien van Melle in 

Oudorp en gaat regelmatig voor (in Cantatediensten Koogerkerk, Bergen, 

Bergen aan Zee, Alkmaar). In 2015 is hij gepromoveerd op een studie over 

Johanna Kuiper „Een gewaagd leven‟. 

 

 

Toelichting op de collectes 
 

Er wordt weer op de aloude wijze gecollecteerd in de kerk, met 

collectezakken. Maar als u wilt kunt u uw bijdragen voor de komende 

collectedoelen ook overmaken 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:  

 

11 september – PAX (voorheen IKV en Pax Christi) is de grootste 

vredesorganisatie van Nederland en werkt  aan de bescherming van burgers 

tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen van gewapend geweld en het 

opbouwen van inclusieve vrede. Dit doen PAX in conflictgebieden 

wereldwijd, samen met lokale partners en mensen die vinden dat iedereen 

recht heeft op een menswaardig leven in een vreedzame samenleving. Deze 

collecte loopt via Geloof & Samenleving.  

18 september – Tent of Nations. Daoud Nassar is een Palestijns christen uit 

Bethlehem. Samen met zijn familie en buitenlandse vrienden runt hij een 

boerenbedrijf met daarop het project „Tent of Nations‟ (sinds 2000), een 

ecologische boerderij waar educatie centraal staat. Ondanks de moeilijke 

omstandigheden en voortdurende bedreiging van confiscatie van het land, 

zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in, 

onder het motto “Wij weigeren vijanden te zijn”. 

25 september – Vluchtelingenwerk Nederland. De vele vrijwilligers van 

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

vluchtelingen, helpen bij de asielprocedure, met belangenbehartiging, bij 

gezinshereniging, bij de inburgering en het opbouwen van een nieuw 

bestaan. 
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9 oktober  –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.  

16 oktober – Stichting Bootvluchteling staat voor het verlenen van 

humanitaire (nood)hulp. Waar systemen onmenselijk worden en compassie 

wordt verloren, daar komen wij in actie. Wij richten ons op mensen op de 

vlucht aan de randen van Europa. 

23 oktober – Epafras zet zich in voor Nederlanders die vast zitten in 

buitenlandse gevangenissen. Vanuit de overtuiging dat ieder mens waardevol 

is, laten zij niemand zitten. Zij bieden hen geestelijke steun en praktische 

hulp. Menselijk contact is waardevol; niet alleen voor de gedetineerden maar 

ook voor familie en vrienden. Ook aan hen bieden zij steun. 

 
 

Berichten uit de kerkenraad 
 
De kerkenraad vergaderde de afgelopen periode op 25 mei en 24 augustus.  

 

Uit de vergadering van 25 mei: 

Veel zaken dienen zich aan en vragen om bespreking, voor niet alles is 

meteen een oplossing. 

-Zo zijn er gemeenteleden die het geluid in de Tuinkamer, zeker als er veel 

mensen zijn (bijvoorbeeld na een dienst op zondag), hol vinden klinken en 

kunnen elkaar daardoor soms moeilijk verstaan. Vooralsnog wordt in 

voorkomende gevallen uitgeweken naar de ruimte in de kerk. 

-Zo is er voor een van de diensten in de zomer nog geen voorganger 

gevonden. 

-Als het gaat om de steeds maar stijgende kosten voor energie rijst de vraag 

wat we als kerk kunnen doen om energie te besparen. We laten daarbij, om 

te beginnen, kijken naar de isolatiemogelijkheden van de kerkzaal. 

Iets anders: 

-De kerkenraad besluit om weer een jaarboekje samen te stellen voor het 

komende seizoen. Nadruk hierin zal liggen op het aanbod van lezingen en de 

gespreksgroepen. Ook zal er zoals gewoonlijk informatie in worden 

opgenomen aangaande het reilen en zeilen van onze gemeente. Op de 

startdag, 11 september a.s. ligt het boekje voor ieder klaar. 

-Veel tijd vergt de bespreking van het implementeren van de nieuwe 

structuur: „een kerkenraad met werkgroepen‟ die we hopen in te voeren. We 
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lopen de werkgroepen langs en brengen elkaar op de hoogte  van wat er al is 

gedaan. Al het werk in de gemeente willen we bezien in het licht van de 

gepresenteerde visie over wat voor gemeente we willen zijn. Elke werkgroep 

geeft vervolgens de doelstelling (van de betreffende werkgroep) aan. 

Tweede vraag is: hoe wil je dit doel bereiken en tenslotte: welke acties zijn 

er nodig en wie voeren deze uit? 

Al deze op genoemde wijze vergaarde informatie zal overzichtelijk in een 

document worden verwerkt en aan ieder ter beschikking gesteld. Zo is 

duidelijk wat er gebeurt, moet gebeuren en wie voor wat verantwoordelijk is. 

-Een goed bericht: de verhuur van de gebouwen (kerk en tuinkamer) trekt 

aan, na een bijna stilstand in de coronatijd. Wel blijft het lastig om 

voldoende vrijwilligers te vinden die (met name ‟s avonds) koffie willen 

schenken aan bezoekers. (Een dringende oproep leest u elders in deze 

Flitsen, red.). 

-Er heeft zich een kandidaat gemeld voor de opvolging van Pauline van 

Veen als voorzitter van de kerkenraad. Jebby Lawant stelt zich voor deze 

functie beschikbaar. 

 

Uit de vergadering van 24 augustus: 

-De kerkenraad is verheugd te kunnen melden dat zij een legaat zal 

ontvangen van € 50.000 uit de nalatenschap van de vorig jaar overleden 

Thea Cleton. Gezocht zal worden naar een passende besteding van dit 

bedrag. 

-De kerkenraad draagt formeel Jebby Lawant voor als nieuwe voorzitter. Zij 

treedt aan na het afscheid van Pauline van Veen op 11 september a.s. De 

bevestiging van Jebby zal plaatsvinden in de dienst van 13 november a.s.  

-Het probleem van het geluid in de Tuinkamer (veel gemeenteleden hebben 

moeite elkaar te verstaan, bv bij het koffiedrinken na de dienst) zal worden 

voorgelegd aan de interieurcommissie. Gevraagd zal worden of de 

commissie met een goede oplossing kan komen van het probleem. 

-Omdat voorzitter Pauline van Veen vertrekt is het zaak om te kijken wat zij 

aan extra taken had en deed en hoe deze in de toekomst aangepakt gaan 

worden. Hierbij kijken we naar de diverse werkgroepen waar zich 

vrijwilligers hebben gemeld en waar de diverse taken en onderdelen daarvan 

kunnen worden ondergebracht. Bijvoorbeeld: contact met de 

gastpredikanten, het verzend klaarmaken van de liturgieën, regelen van de 

etiketten voor bv de verzending van „Flitsen‟, etc. 

-Alles voor de komende Buitendag op 4 september a.s. is en wordt geregeld. 

-De penningmeester meldt een exploitatieverlies over vorig jaar van € 7000. 
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-Een goede ledenadministratie is voor de kerkenraad een punt van zorg. 

Soms lopen gebruikte systemen door elkaar en door omslachtig handelen 

treden fouten op. Het beste is om alles rond ledenadministratie en 

bijvoorbeeld etikettering in één hand te hebben. 

-Aan het nieuwe Jaarboekje (voor 2022-2023) is hard gewerkt. Het boekje 

dat op de startdag zal verschijnen heeft het karakter van een welkomst-

boekje, voor ieder die geïnformeerd wil worden over onze gemeente en wil 

weten wat er in het komende jaar te doen is, als het gaat om het deelnemen 

aan gesprekskringen, meditaties, kerkdiensten etc.  

-Vanaf de startdag zullen we gaan werken volgens het model Kerkenraad 

met werkgroepen. Voor ieder die een taak verricht zal op de startdag een 

boekje klaarliggen met daarin een overzicht van de werkgroepen. Hierin is 

beschreven welk doel de diverse doelgroepen hebben, hoe dit doel te 

bereiken, en wie er aan meewerken. Zodat het duidelijk is voor ieder wie wat 

doet en wat er van ieder wordt verwacht.  

-De Werkgroep diaconie zal nog eens kritisch kijken naar het collecterooster. 

Ook zal zij onder meer onderzoeken of onze gemeente via de diaconie in de 

toekomst stille hulp zal moeten en kunnen verlenen. 

 

Ons bereikte het droevig bericht van het overlijden van Ewout Oord, zoon 

van Petra en Nico Oord. 

 

Op 31 augustus jl. is, u heeft dit al via de mail of op andere wijze vernomen,  

overleden Jacques van der Plaat, op de leeftijd van 93 jaar. Op 6 september 

is inmiddels afscheid van hem genomen. 

 

Freek van der Veen 

secretaris 

 

Agenda 
 

14 september: Gespreksgroep Van Luisteren naar Doen? Adres: Oudegracht 

26B Alkmaar, 14.00 uur 

21 september: Gespreksgroep Onderweg. Heiloo, 15.30 -17.00 uur 

21 september: Stiltemeditatie. Kerk, 19.30 – 20.30 uur 

28 september: Kerkenraad. Tuinkamer, 14.00 – 16.30 uur 

5 oktober: Stiltemeditatie. Kerk, 19.30 – 20.30 uur 

26 oktober: Kerkenraad. Tuinkamer, 14.00 -16.30 uur 

2 november: Stiltemeditatie. Kerk, 19.30 – 20.30 uur 
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Ontmoetingen op de Buitendag 
 

Er viel veel te ontmoeten op de afgelopen Buitendag van 4 september jl. Met 

als thema „Bijzondere ontmoetingen‟ (naar aanleiding van een foto met 

daarop Albert Schweitzer en een pelikaan) werden de ca. 35 gemeenteleden 

die zich hadden aangemeld voor deze dag, door Gerdienke „er op 

uitgestuurd‟, om uiteindelijk in het IJk-gebouw de lunch te gebruiken en hier 

de ontmoetingen, al of niet bijzonder, voort te zetten. 

 

Aan het geanimeerde samenzijn te zien en te horen werden de meeste 

ontmoetingen met mensen - zo was het verzoek - die je niet al te goed kent, 

gaandeweg bijzonder. Want er was nu tijd en gelegenheid elkaar beter te 

leren kennen, andere dingen van elkaar te horen en te zien. Soms zelfs 

enigszins de diepte in te gaan. Maar dat hoefde niet natuurlijk. Zonder dat 

waren de gesprekken en vooral ook met wie je ze voerde stuk voor stuk 

bijzonder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de leiding van het IJk-gebouw was gevraagd om de opstelling van tafels 

en stoelen te veranderen (vergeleken met vorig jaar toen ook hier de 

Buitendag met een lunch werd afgesloten en we aan lange tafels zaten) en 

kleine groepjes te vormen: vier of vijf per tafel. Zo gebeurde. 

 

Wat blijft is natuurlijk dat je wel veel mensen spreekt, maar er altijd mensen 

„overblijven‟ die je graag had gesproken, maar je zat net bij anderen aan 

tafel. Maar de ontmoetingen die er waren, waren waardevol en op zijn minst 

bijzonder. 

 

Freek van der Veen 
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Vrijwilligers gevraagd 
 

Nu er weer concerten kunnen worden gegeven in de kerk, komen er weer 

reserveringen voor concerten. Zo was er bijvoorbeeld 31 augustus een 

optreden van een Georgische zanggroep: heel mooi om mee te maken, 

prachtig gezongen. Ook voor de maand september zijn er al een paar 

reserveringen. Al deze concerten kunnen niet plaatsvinden zonder de hulp 

van vrijwilligers. En daar ligt nu een probleem. Het wordt steeds moeilijker 

om voldoende vrijwilligers te vinden. Het is de bedoeling dat elke 

vrijwilliger een keer per maand wordt ingeschakeld. Helaas is dat nu niet 

altijd het geval. Vandaar dit stukje met een oproep om zich aan te melden als 

vrijwilliger bij de concerten. U vraagt natuurlijk: wat wordt er van mij 

verwacht? U moet de kerk openen en sluiten en er op toezien dat de kerk 

netjes wordt achtergelaten. In de pauze schenkt u koffie/thee/fris/wijn. Er 

zijn middag en avond concerten. De maand december is meestal nogal druk 

bezet en het helpt ons al als u in drukke maanden eenmalig bij wilt springen! 

Ik hoop van ganser harte dat dit stukje niet zonder resultaat blijft. Nadere 

inlichtingen en opgeven bij ondergetekende.  

 

Paul Bas 

 
In de rubriek: „Schrijf ons uw verhaal‟ dit keer het woord aan Maarten van 

der Mal. 

  

Een schets van de verbondenheid met de Remonstrantse 

gemeente 
 

Bij het opruimen van het huis van mijn overleden ouders kwam ik een paar 

jaar geleden een bijbel tegen waarin stond dat mijn oma, Marie Schermerts, 

die gekregen had ter gelegenheid van haar toetreding tot de Remonstrantse 

Gemeente in Alkmaar op 28 maart 1915 uitgereikt door dominee A.C. de 

Regt. Toevallig ben ik op 28 maart 1951 geboren. Mijn oma was in 1898 

geboren op een boerderij in Heiloo en haar moeder zou tegen haar gezegd 

hebben: „Ga maar naar de Remonstranten daar word je niet slechter van.„  

Toen zij volwassen was, verhuisde ze naar Bussum waar ze betrokken was 

bij de vorming van een Remonstrantse gemeente na de oorlog, omstreeks 

1948. Mijn ouders woonden ook in Bussum en zo kwam ik in aanraking met 

een Remonstrantse gemeente. Ik kom dus uit een Remonstrants „nest‟. 
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Brenda en ik zijn na mijn pensionering in 2015 van Delft naar Schoorl 

verhuisd. Wij hebben geen kinderen en ik heb zelfs vrijwel geen verdere 

familie van mijn kant. De vraag is dan: wat maakt mijn leven na mijn 

pensionering zinvol? We hebben al snel kennis gemaakt met de 

Remonstrantse Gemeente in Alkmaar. Ik ben betrokken bij de gesprekskring 

„Van luisteren naar doen?‟ over maatschappelijke onderwerpen en ik zing 

met plezier in de koorgroep dat aan de Op adem diensten bijdraagt. 

Wat is voor mij zingeving? Natuurlijk is het zingevend dat ik met Brenda 

getrouwd ben en dat ik hobby‟s heb zoals tekenen en schilderen met de 

uitdaging: zou ik mijn schilderkunsten nog kunnen verbeteren? Zou ik nog 

eens kunnen ervaren hoe het is om in de „flow‟ te zijn, dan is het alsof 

iemand anders je hand geleid. Zou ik nog wat beter kunnen zingen? Samen 

met anderen zingen is zo fijn omdat het een bijzondere verbondenheid geeft 

als het lukt om mooi te zingen. En daarnaast zie ik ook zingevende 

uitdagingen op het gebied van geestelijke groei. Die uitdagingen wil ik met 

jullie delen:  

1 Vrijheid: De apostel Paulus schreef in zijn brief aan de Galaten (5
de

 

hoofdstukje): Gij zult vrij zijn. Wat bedoelde Paulus daarmee? Voor mijzelf 

is de belangrijkste betekenis dat je mensen onbevangen en zonder 

vooroordeel te gemoed treedt. Als ik mensen voor het eerst ontmoet probeer 

ik dat te oefenen en ook als ik ze langer ken is het van belang te blijven 

oefenen.  

2 Intuïtie: In mijn leven heb ik enkele positieve ervaringen gehad waarbij 

mijn intuïtie mij de goede kant op wees. Iedereen kent wel het verschijnsel 

dat als je iemand opbelt, en de telefoon wordt opgenomen, dat de opgebelde 

zegt: „ik moest net aan je denken‟. Ik vind het raadselachtig hoe dat werkt. 

Het lijkt mij uitdagend om mijn intuïtie verder te ontwikkelen, misschien 

samen met anderen. Je leven wordt gemakkelijker als je op je intuïtie kunt 

vertrouwen. 

3 Het horen van een innerlijke stem: Mijn innerlijke stem heb ik een paar 

keer gehoord op momenten dat ik onbevangen, open en ontspannen was. Dat 

is waarschijnlijk een voorwaarde om die innerlijke stem te kunnen horen. Ik 

vermoed dat in de bijbel die innerlijke stem ook de stem van God wordt 

genoemd. In de bijbel wordt veel over God en de heilige Geest gesproken. 

Wat zou dat zijn? Ik ben nieuwsgierig om te ervaren hoe de heilige Geest 

werkt. 

Die innerlijke stem heeft in mijn geval steeds het goede met je voor. Echter 

als je hersenen beschadigd zijn, dan kan die stem of stemmen ook hele nare 

opdrachten geven. Het is raadselachtig hoe dat werkt en het maakt mij 

nieuwsgierig naar mijn nog onbekende mogelijkheden.  
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Tot zover de drie stappen die ik voor mijzelf heb bedacht. Maar zingeving 

kan ook van buiten komen, Dominee Magnee - de Berg heeft er een paar 

weken geleden mooi over gepreekt. Je kan je eigen zingeving ontdekken 

door open te staan voor de mogelijkheden die op je pad komen. We hebben 

er in de gesprekskring verschillende bijeenkomsten gewijd aan zingeving 

voor ouderen. Ik kijk uit naar de nieuwe serie bijeenkomsten van die 

gesprekskring. Ik zou over mijn ontwikkelingsweg willen uitwisselen met de 

leden van onze Remonstrantse gemeente.  

 

Maarten van der Wal 

 

Heb uw vijanden lief … 
 

Deze woorden die  opdoken op een van de „flappen‟ tijdens de praatkoffie op 

10 april jl.  inspireerden Anne Nijssen in de vorige „Flitsen‟ om hier eens, 

tegen de achtergrond van onder meer de oorlog in Oekraïne, uitgebreid bij 

stil te staan. Met daarbij de vraag hoe het morele appel dat aan ons wordt 

gedaan doorwerkt in onze houding naar de oorlog.  

 

Zo werd een gesprek op gang gebracht. Patrice Oussoren en Maarten van der 

Wal stuurden ons hun reactie.  

 

Patrice Oussoren: 

“De bijdrage in de Flitsen van mei is wel een reactie waard vind ik. 

Wat mij daarin aansprak is dat Anne meer nuancering aanbracht in de 

huidige situatie. Voor mij werd het daardoor ook duidelijker dat er meerdere 

invalshoeken zijn. Inspirerend vond ik ook, „dat we ons af kunnen vragen 

met welk gedrag we iets kunnen bijdragen aan een ontwikkeling die niet in 

de richting van haat gaat‟. 

Dat er genoeg voorbeelden van geïnspireerde mensen zijn, maar dat we ook 

in onze kleine kring een bijdrage kunnen leveren, onze eigen houding 

kunnen kiezen. Ik ervaar het als bemoedigend dat we daar actief op zoek 

naar kunnen gaan.” 

 

Maarten van der Wal: 
“Over „Heb uw vijanden lief‟ schreef Anne Nijssen in een vorige Flitsen uit 

het Fnidsen een interessant stuk: alle kleine uitingen van onze afwijzende 

houding tegenover de Russische agressie tegen de Oekraïne heeft effect en is 

waardevol. Wie van ons kent daarvan voorbeelden? Ik vermoed dat als je 
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heel ontspannen en geconcentreerd aan de Oekraïne denkt het effect zou 

kunnen hebben. En dat het effect groter wordt als je het met een groep doet. 

Wat zijn onze mogelijkheden? Kunnen we wat gezamenlijk doen als 

kerkelijke gemeente? 

Enkele voorbeelden uit mijn leven: 

- we hebben een poosje om 16.00 uur gebeden voor vrede in de Oekraïne, 

- we hebben onze overtollige kleren ingeleverd voor de vluchtelingen uit de 

Oekraïne, 

- ik ben (weer) lid geworden van Amnesty International, 

- ik overweeg toch maar weer lid te worden van een politieke partij, 

- voor mij helpen de gesprekken in de gesprekskring “Van luisteren naar 

doen?” mijn mening te vormen. Ik vraag mij af of een actief pacifisme een 

positief effect gehad zou kunnen hebben op de ontwikkeling van de 

Russische agressie. 

- enkele gemeenteleden hebben als vrijwilliger deelgenomen aan een 

zomerkamp voor vluchtelingen uit de Oekraïne. 

De Russische agressie heeft mij geleerd dat een democratie in wezen 

kwetsbaar is voor mensen die haar niet steunen. We moeten allemaal 

bijdragen aan de verdediging van onze democratie, bijvoorbeeld tegen de 

invloed van partijen die onze democratie willen ondermijnen.” 

 

 

 

Landelijk nieuws van de Remonstranten 

 

 

Geloof, hoop en klimaatverandering 
 

Met dit thema vindt op 29 oktober a.s. een klimaat-dag plaats. De vraag die 

dan centraal zal staan is: Hoe kunnen wij als remonstrantse kerk invulling 

geven aan dit thema? Direct hieraan gekoppeld geven we daarbij ook ruimte 

aan de volgende generatie.  

De dag vindt plaats in de Geertekerk te Utrecht, inloop op de 29
e
 oktober 

vanaf 10.30 uur. Het programma start om 11.00 uur. Om 16.00 is de 
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afsluiting van de dag, met een drankje tot slot. Nadere informatie volgt in het 

septembernummer van AdRem. 

 

 
 

Legpuzzel 
 

De Zwolse remonstranten namen onlangs het initiatief een legpuzzel te 

(laten) maken van de beroemde schoolplaat van de Dordtse Synode van 

1618-1619. Na deze voor de (toekomstige „remonstranten‟ zo dramatisch 

verlopen) synode, zo vertelt de geschiedenis, is de Remonstrantse 

Broederschap opgericht. Voor de remonstranten is wat we zien op de plaat 

een historisch moment, voor wat betreft het ontstaan, de geschiedenis, de 

actualiteit en de toekomst van de Remonstrantse Broederschap.  

 

De puzzel is gemaakt van de bekende Wolters schoolplaat. Deze dateert uit 

1911. De puzzel van de Dordtse Synode relt 1000 stukjes.  

U kunt deze legpuzzel (kosten € 39,95) bestellen, het liefst vóór 22 

september a.s. door een mail te sturen aan de redactie 

(f.vanderveen@upcmail.nl). Wij verzamelen alle bestellingen en sturen die 

door naar „Zwolle‟. Levering vindt plaats in november. 
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Berichten van:  Alkmaarse Raad van Kerken (ARK) 
     De Zwaan 

 
 
 
 
Menigeen krijgt te 

maken met de gevolgen 

van de oplopende 

energieprijzen, hogere kosten van dagelijks levensonderhoud en het minder 

waard worden van de euro‟s in de portemonnee. 

 

 

 Dan is het goed om te weten dat er plekken zijn waar hulp gebonden kan 

worden. Een van die plekken is het Sociaal Spreekuur bij het Leger des Heils 

 

Dichtbij station Alkmaar-Noord 

vindt u het korps Alkmaar van het 

Leger des Heils. 

Wellicht bent u er al eens geweest of 

langsgelopen, maar toch even kort 

een opsomming van hetgeen u daar 

in het gebouw aan de Burgpoelwaard 

2-4 (1824 DW Alkmaar) kunt vinden 

en doen: 

Normaliter is er een raad- en 

daadbalie, een sociaal spreekuur, waar 

u met vragen terecht kunt,  

de huiskamer van de buurt (Bij 

Bosshardt), een tweedehands kledingwinkel en wisselende activiteiten.  

En niet in de laatste plaats is het Leger des Heils een kerkgenootschap met 

veel diaconale activiteiten. 

Bij het sociaal spreekuur kan bijvoorbeeld de aanvraag voedselbank worden 

gedaan. Dan kan men, als men aan de voorwaarden van de Voedselbank in 

Alkmaar voldoet, één maal per week een pakket voedingsmiddelen ophalen. 

Vaak hebben de cliënten ook schulden. Dan wordt -in eenvoudige zaken- 

getracht een betalingsregeling te treffen. Anders is een bewindvoerder de 

aangewezen persoon om deze cliënt te helpen. Vanuit het spreekuur kunt u 
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daarvoor de nodige informatie krijgen. Verder is het vanaf 1 maart weer 

mogelijk om (digitaal) aangifte bij de belastingdienst te doen. 

Vooral mensen met een laag inkomen en/of weinig digitale mogelijkheden 

maken gebruik van de mogelijkheid om op het spreekuur de benodigde hulp 

te krijgen. Ook vertalen de vrijwilligers vaak brieven voor mensen die de 

Nederlandse taal niet machtig zijn of lezen zij brieven voor en adviseren hoe 

daarop gereageerd kan worden aan mensen die niet kunnen lezen en/of 

schrijven. Zelfs wordt  

er van tijd tot tijd een budgettraining gegeven om te voorkomen dat mensen 

in financiële problemen raken en te zorgen dat zij controle over hun 

inkomsten en uitgaven houden. 

Het spreekuur wordt gehouden door vrijwilligers, die voor het grootste deel 

uit één van de bij de Alkmaarse Raad van Kerken aangesloten 

geloofsgemeenschappen komen. 

U kunt ons vinden aan de Burgpoelwaard 2-4, 1824 DW Alkmaar (naast 

station Alkmaar-Noord)  

en bereiken via 072-5616020 of mdv.alkmaar@legerdesheils.nl 

 

 

Verhalen tegen de angst 
 

Ter afsluiting van de Vredesweek (die plaats vindt van 17 tot 25 

september) vindt op 25 september a.s. in de Lutherse kerk een bijeenkomst 

plaats van het ILPA (Interreligieus Levensbeschouwelijk Platform Alkmaar), 

met als thema „Verhalen tegen de angst: bouwstenen voor vrede?‟ Centraal 

in deze bijeenkomst zijn de (onze) verhalen die we elkaar vertellen; daarbij 

stellen we vast dat: *angst een slechte raadgever is; * angst spoken, demonen 

en vijandbeelden creëert; * we uit verschillende culturen en 

geloofsrichtingen elkaar ons verhaal tegen de angst vertellen, om zo een 

steentje bij te dragen aan de vrede. Aanvang 15.00 uur. 

Het totale programma van de Vredesweek vindt u op 

www.alkmaarseraadvankerken.nl 

 

 

Steunpunt Verlies en Rouw 
 

Wanneer je een dierbare hebt verloren dan kom je in en wirwar van emoties 

en gevoelens. Het is fijn om over degene die je hebt verloren te praten maar 

dat is niet altijd mogelijk. Daarom heeft aandachtscentrum de Zwaan enkele 

mailto:mdv.alkmaar@legerdesheils.nl
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jaren geleden het  Steunpunt Verlies en Rouw geopend. Voor ieder die een 

dierbare heeft verloren.  En het  maakt niet uit hoe lang of kort geleden dat 

is. Vaak is het zo dat je na langere tijd wel behoefte hebt om  over je dierbare 

te vertellen maar dat je dat niet goed durft om je omgeving niet te belasten. 

In het Steunpunt kom je lotgenoten tegen: mensen die ook een dierbare 

hebben verloren. Elk verlies is anders maar toch herkennen mensen veel in 

elkaar. 

 Op 20 september zijn we weer geopend. We zullen we terugkijken op de 

zomer hoe je die bent doorgekomen. In de zomer gaan veel mensen een tijdje 

op vakantie. Maar voor wanneer je bijvoorbeeld  je partner hebt verloren is 

dat ineens niet meer zo vanzelfsprekend. Want wat je altijd met zijn tweeën 

hebt gedaan moet je nu alleen doen. En dat kan heel eenzaam voelen. Zeker 

ook omdat veel mensen om je heen op wie je misschien kan terugvallen ook 

weg waren. Misschien ben je thuisgebleven. Maar misschien ook ben je met 

vrienden of familie meegegaan.  

Op 18 oktober is het thema „in liefdevolle herinnering‟. We gaan dan 

schrijven over mooie herinneringen en delen die met elkaar.   

Het Steunpunt Verlies en Rouw is een initiatief van aandachtscentrum de 

Zwaan. Het is elke derde dinsdag van de maand geopend en wordt begeleid 

door Eva Snieder en Marja Ligterink, beiden ervaren rouwbegeleiders. We 

starten om 14.00 uur met koffie en thee en na een half uur gaan we verder 

met een thema. 

 

Voor informatie en de verdere agenda: zie ook www.dezwaan-alkmaar.nl 

Ook kunt u bellen: tel. 06-30088610  

 

Marja Ligterink 

 

 

 

 

 

 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 

oktober/november 17 oktober a.s.  Uitgavedatum van Flitsen nr. 7 zondag 23 

oktober 2022. 

http://www.dezwaan_alkmaar.nl/
mailto:f.vanderveen@upcmail.nl
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IKOON 
Er schuilt een gedaante in mijn eigen ‘ik’ 
die anders is en levender en vrijer 
die in zichzelf geen muren kent en tralies 
geen eigendunk heeft en geen geldingsdrang 
die zich weet los te maken uit de windsels 
van angst en gal en treurig zelfbeklag 
die openstaat en ademt in de ruimte 
en luisteren wil, geduld heeft, troosten kan 
en minnend uitziet wat een ander mens bezielt 
die geen bedenkingen, geen grenzen kent 
en lachend geeft en deelt vanuit een  
wijd besef dat allen op de aarde één zijn 
en dat geen lot ons breken kan 
omdat wij gronden in de echte liefde. 
 
Soms in het donker kijkt dat diepste ‘ik’ in mij aan 
en ik herken het als de levende ikoon 
van wat ons ooit is aangezegd: 
de nieuwe mens in mij en iedereen verborgen 
zo ver, zo ver – maar onder ons bereik… 
 
Catharina Visser (1932 -2015), uit Opstaan in stilte 

 
De titel van dit gedicht is IKOON. Iemand heeft dat woord icoon ooit 

omschreven als „venster op de eeuwigheid‟. In dit gedicht wordt het verschil 

beschreven tussen het ik, het ego met al zijn angsten, kleinzieligheid en 

zelfbeklag aan de ene kant, en wat je het Zelf zou kunnen noemen, met een 

hoofdletter, het beeld van God in ons aan de andere kant. Het is de kunst om 

je los te maken van dat ikje, met al zijn sores. Als dat lukt, kom je in een 

heel andere ruimte terecht, zonder bedenkingen en zonder grenzen. Dan krijg 

je ook een venster op de eeuwigheid: “en ik herken het als de levende icoon 

van wat ons ooit is aangezegd: de nieuwe mens in mij en iedereen 

verborgen..”     Ik heb ook een venster op het tijdloze stuk in mij. Dat lijkt 

vaak ver weg, „zo ver, zo ver - maar onder ons bereik…‟ 

maar eigenlijk bevindt het zich onder ons bereik.  

 

Jan de Groot. 
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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 J.Lawant, Biesboschstraat 15, 1823 WJ Alkmaar, tel. 072-
5621806, e-mail: j.lawant@versatel.nl 
Secretaris: dhr. F.K. van der Veen, Stellingmolen 14, 1823 GG Alkmaar, tel. 
072-5155699, e-mail: f.vanderveen@upcmail.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  
Coördinatie contactledenwerk: mw M.E.M. Kloosterman, Visserslaan 26, 
1815 VD Alkmaar, tel.: 072-5641751, e-mail: 
marry.kloosterman@gmail.com 
Contact met gastpredikanten en predikantenrooster : 
mw A.H. de Jonge, Kalmanstraat 16, 1817 HX Alkmaar, tel.: 06 - 20073435, 
e-mail: inekedejonge47@gmail.com 
Ledenadministratie:  
Mw. M. de Bruin, Wendelaarstraat 98, 1814 GS Alkmaar ; tel. 072-5112872, 
e-mail : mpdebruin@telfort.nl 
Organist: dhr. J. Zwart, Pampagras 163, 3902 SV Veenendaal 
tel. 06 41794057, 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:pieterburen@planet.nl
mailto:marry.kloosterman@gmail.com
mailto:inekedejonge47@gmail.com
mailto:janzwartalkmaar@gmail.com
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