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Remonstrantse Gemeente 
Alkmaar  
 

   kerkdiensten 
 
Datum  Tijd Voorganger  Overige  

23 okt. 10.15 Ds. F. van 

Melle  

Collecte: Eprafras  

Orgel: D. Kienzle  

30 okt. 10.15 Ds. T. Geels Collecte: Alkmaar Taal Thuis 

Orgel: Marion Kroon 

6 nov. 11.00  Pastor G. 

Loman  

Laatdienst in de Lutherse kerk 

Thema: Zie deze aarde, God waar ben 

je ? 

13 nov. 10.15 Ds. G. Ubels Collecte: Isba 

Orgel: Jan Zwart 

20 nov.  11.00 Ds. G. Ubels  Op Adem Komen-dienst  

Herinneringszondag 

Collecte: Solidaridad  

Piano: Leontine Kaptein 

Koor olv Conny Kriek  

27 nov. 10.15 Ds. I. Tan 1e Advent 

Collecte:  Amnesty International 

Orgel: Jan Visser 

4 dec. 10.15 Ds. K. 

Holtzapffel 

2
e
 Advent 

Collecte: Inloophuis De Zwaan  

Orgel: Marion Kroon  
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Maanlicht 
 

Een vriendin stuurde een appje – heb je de maan gezien?! Toen ik de keuken 

inliep om naar buiten te kijken zag ik het al: de avondlijke tuin verlicht door 

van dat blauwige maanlicht, maar veel heller en feller dan gewoon. Volle 

maan was het, jazeker, maar wat een hoeveelheid licht! Alsof er een 

schijnwerper aan de hemel stond. 

Er is een natuurkundige verklaring voor, voor het feit dat de maan soms 

groter lijkt dan anders, of van een andere kleur dan gewoon, of dus van een 

felheid die er niet altijd is. Maar aan die verklaring dacht ik niet toen ik 

buiten stond. Ik was opeens getroffen door het feit van het licht, al dat licht 

dat daar scheen! Dat licht is niet een statisch iets, het is het licht van de zon 

dat de maan bereikt en dan weerkaatst wordt, verder gaat, ons bereikt, onze 

ogen. Licht straalt: het is energie die beweegt, energie die van moment op 

moment op een andere plaats is.  

Eenmaal weer binnen dook ik m‟n boekenkast in, op zoek naar een 

opmerking die ik ooit over „maanlicht‟ had gelezen. Ik vond „m bij 

Marilynne Robinson, in haar essaybundel „Wat doen we hier?‟ 

In haar essay „Het heilige, het menselijke‟ haalt zij de 18
e
 eeuwse theoloog 

Jonathan Edwards aan, die iets over God gezegd heeft aan de hand van het 

verschijnsel „maanlicht‟. “Zijn argument”, zo zegt Robinson, “is dat er niets 

is in het zijn dat dat volhardende, niet-aflatende verschijnsel [van maanlicht] 

verklaart. De bestendigheid van maanlicht is geen intrinsieke eigenschap, 

maar het gevolg van de voortdurende en zich voortdurend vernieuwende 

reflectie van het zonlicht. (…) Dit is”, zo gaat ze verder, “een volmaakt 

helder inzicht vanuit het gezichtspunt van de fysica. Voor Edwards betekent 

het dat de schepping voortdurend vernieuwd wordt als een handeling van 

God (…)” 

Nou, ingewikkeld misschien, en je moet er maar aan willen om God er bij te 

betrekken; maar mij trof het omdat het zo de vinger legt bij het feit dat licht 

constant aan het gebeuren is, een permanente kracht, beweging, energie die 

stroomt, straalt. Een permanente energie waar we natuurkundig van alles 

over kunnen zeggen maar waarvan we uiteindelijk de bron, de oorsprong, 

niet kunnen vatten. Het mysterie van het zijn, dat nooit stilstaat. Licht dat 

ons bereikt en weer verlaat, komt en gaat, telkens opnieuw, steeds, een 

voortdurende en zich voortdurend vernieuwende reflectie. De schepping 

voortdurend vernieuwd als handeling van God – werking van de kracht die 

we niet kunnen kennen maar zonder wiens voortdurende energie niets zou 

zijn. 
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En sprekend over energie kan het niet anders dan dat we denken aan de 

penibele geopolitieke situatie waar we in zitten. Onze wereld die in haar 

fossiele energievoorziening bedreigd wordt, staat op wankelen. Ook voor 

ons kerkje aan het Fnidsen vragen we ons af hoe we de (geschatte) 

verviervoudiging van de energierekening gaan betalen, en hoe lang we dat 

volhouden. Vrome praatjes die iets zeggen over God als oneindig 

vernieuwende energiebron helpen daarvoor niet. Maar ze helpen wel om ons 

perspectief te scherpen, te weten waar we zijn, wat we zijn, waar we van 

afhankelijk zijn, in welke verhouding we leven tot wat ons omringt. 

Maanlicht helpt ons om ons ‟s nachts te oriënteren, het treft ons als 

buitengewone energie, buitenaards licht. Waar het heen gaat met deze 

wereld, weten we niet. Dat er een kracht is die permanent vernieuwende 

energie straalt, uitstraalt, doorstraalt, weten we wel. Wij leven, als maanlicht.  

 

 

Gerdienke Ubels 

 

 

Voor wie de essays van Marilynne Robinson wil lezen:  

Robinson, M. (2018). Wat doen wij hier? Over geweten, geloof, geluk en wat 

het betekent om te leven. Amsterdam: De Arbeiderspers  

 
 

Informatie over gastpredikanten 
 

23 oktober – Ferdinand van Melle was gemeentepredikant en 

gevangenispredikant. Hij woont met zijn vrouw, Evelien van Melle, in 

Oudorp en gaat regelmatig voor (Cantatediensten Koogerkerk, Bergen, 

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

Johanna Kuiper „Een gewaagd leven‟. 

 

30 oktober - Tina Geels is sinds kort met emeritaat. Zij was onder meer 

Remonstrants predikant bij de Geertekerk in Utrecht van 1990-2010. Daarna 

was zij predikant bij o.a. Vrijzinnig Delft. Zij gaat vaak voor en ondersteunt 

een paar kleinere gemeenten. 

 

27 november – I. Tan is remonstrants predikant, woont in Haarlem. Ze is 

niet werkzaam als predikant, maar vervult graag gastpreekbeurten. Ook 
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werkt ze mee als voorganger bij de Oecumenische Werkgroep “De Grote 

Kerk door de week” in Haarlem. 

 

4 december – Koen Holzapffel is remonstrants predikant in Rotterdam. Zijn 

bijzondere interesse betreft de relatie tussen theologie en filosofie en tussen 

ethiek en politiek. Hij promoveerde op “Een vrijzinnige kijk op de laatste 

dingen: over het eschatologisch element in de vrijzinnig protestantse 

theologie van de twintigste eeuw”. 

 

 

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:  

 

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. 

 

30 oktober - Alkmaar Taal Thuis geeft ondersteunende taallessen en 

ontmoeting aan asielzoekers, nader het Freedom House werd gesloten.  In 

het wijkgebouw De Rekere in Huiswaard hebben de vrijwilligers en de 

taalzoekers op de dinsdag- en donderdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur een 

nieuwe plek gevonden.  

 

13 november – Isba is het Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar, waarin 

kerken en belangenorganisaties samenwerken om de materiële positie van 

mensen te verbeteren van mensen die niets meer hebben. Denk aan mensen 

die lang op een uitkering moeten wachten, vluchtelingen, uitgeprocedeerde 

asielzoekers, dak- en thuislozen, mensen die in zorg zijn of horen te zijn bij 

de psychiatrie. 
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20 november –Solidaridad is een ontwikkelingshulporganisatie met als 

belangrijkste doel de bestrijding van armoede in Latijns-Amerika, Azië en 

Afrika. Solidaridad is in Nederland onder andere bekend als organisatie 

achter Fair Trade, Max-Havelaarkoffie, Oké-bananen en Kuyichi-jeans. 

 

27 november - Amnesty International is een wereldwijde 

mensenrechtenbeweging van meer dan 7 miljoen mensen in 150+ landen. Zij 

strijden voor mensenrechten en tegen onrecht door rapporten, persberichten, 

lobby, schrijfacties en campagnes.  

 

4 december – Inloophuis De Zwaan is present voor mensen die zomaar even 

komen aanlopen. Zij worden welkom geheten en krijgen een kopje koffie of 

thee aangeboden. Het is er warm en droog, het is er veilig. Er is een stem die 

zegt: goed dat je er bent!  

 

 

Berichten uit de kerkenraad 
 

Op woensdag 28 september jl. vergaderde de kerkenraad. Enkele punten uit 

de vergadering: 

 

-Het geld (legaat) uit de nalatenschap van Thea Cleton, aan de kerk 

geschonken, wil de kerkenraad middels een speciaal fonds bestemmen voor 

projecten die in het verlengde liggen met waarmee Thea zich in het 

bijzonder verbonden voelde. Zoals de jaarlijkse serie lezingen, de liturgie, en 

ook de binnentuin van ons kerkgebouw. 

-Onze nieuwe voorzitter Jebby Lawant zal in de dienst van 11 december a.s. 

officieel worden bevestigd als voorzitter van de kerkenraad. 

-Het is voor het eerst dat de kerkenraad vergadert vanuit de nieuwe structuur 

van de organisatie: Kerkenraad met werkgroepen. Elk kerkenraadslid, 

verantwoordelijk voor een van de werkgroepen, vertelt hoe het gaat en welke 

ontwikkelingen er zijn. Vermeldenswaardig is onder meer het volgende:  

Vanuit de werkgroep pastoraat wordt gemeld dat Marja Lit – een van de 

werkgroepsleden - zich wat pastorale zorg betreft zal richten op die 

gemeenteleden die oorspronkelijk kerkten in de Trefpuntkerk. 

In de werkgroep liturgie wordt nog eens goed gekeken hoe de route is van 

de zondagse liturgieën en ook die van de Op Adem komen-diensten: 

voorbereiding liturgie, correctie, printen, verspreiden, etc. 
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Werkgroep diaconaat: Vóór 1 januari a.s. zal deze werkgroep met een 

voorstel komen voor een vernieuwd collecterooster in 2023. Discussie is er 

over de splitsing van de tweede collecte (bij de uitgang). Die is nu voor de 

eigen gemeente en de diaconie. Er moet echter meer duidelijkheid komen 

wat voor de eigen gemeente en welk bedrag naar de (eigen) diaconie gaat. 

De werkgroep financiën maakt zich zorgen over de verwachte stijging van 

de energiekosten. Die kunnen in 2023 stijgen met bruto 300 à 400%. Het 

stookbeleid zal drastisch moeten worden herzien om de kosten komende 

jaren te beteugelen. Wat kunnen we doen, vraagt ook de kerkenraad zich af, 

om de kosten te drukken: gebouw (inclusief ramen) isoleren, zonnepanelen 

plaatsen? De werkgroep bekijkt wat er kan en komt op korte termijn met 

voorstellen. De kascommissie die de jaarstukken over 2022 zal controleren 

en daarmee het gevoerde beleid, zal bestaan uit Joke Warmenhoven en Jos 

Stroomer. 

Vanuit de werkgroep beheer: De interieurcommissie heeft veel plannen en is 

inmiddels aan de slag gegaan met de verdere herinrichting van de tuinkamer 

en het opknappen van de kerkenraadskamer. 

De werkgroep communicatie is de overtuiging toegedaan dat de 

aanwezigheid van een beamer en scherm in de tuinkamer van essentieel 

belang is met het oog op de verhuur van deze ruimte. Zij doet onderzoek 

naar de mogelijkheden en zal navraag doen naar de kosten van het een en 

ander. 

-Omwonenden van onze kerk aan het Fnidsen hebben geklaagd over de 

kastanjeboom bij de fietsenstalling die hen overlast geeft, door vallende 

takken en bladeren en het verlies aan zonlicht. De boom zal een forse 

snoeibeurt krijgen. 

-Op de derde zondag van Advent, de 11e december a.s. zal de 

Adventsmaaltijd worden gehouden (is na de vergadering besloten). 

 

Freek van der Veen 

secretaris 

 

 

Van de fam. Oort ontvingen we het volgende bericht: 

 
Wij willen u graag bedanken voor uw medeleven en steun tijdens zijn 
ziekte en na het overlijden van onze zoon Ewout Oord. 
 
Petra en Nico Oord 
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En van mw. Greetje van der Plaat, naar aanleiding van het overlijden van 

haar man Jacques: 

 

Alle mede-gemeenteleden  die mij met lieve en troostende woorden 
steunden na het overlijden van mijn man wil ik bedanken met deze 
regels: 
 

In deze dagen, als de wereld klein, de dagen kort, de nachten lang zijn, 

als je teruggeworpen op jezelf – naar binnen reist 

dan weet je ook dat hierna 

het lichter wordt- onweerstaanbaar 

de dagen lengen – 

de weg naar buiten, die er altijd al lag, 

wordt zichtbaar –  

en je ziet een netwerk van wegen, paadjes, 

paden waarlangs we elkaar bereiken 

en groeten, blij elkaar herkennen. 

Goed 

 

Greetje van der Plaat-Verburg 

 
  

In Memoriam 

Jacques van der Plaat 
 

Fan de freonskip 

 

Mar dit is freonskip, dy’t de libbens bynt:  
As skouwe siel oan siel syn skruten tinzen 
Betrouwe doar, en grut betrouwen fynt, 
De ban ûntslein fan willemoedske grinzen. 
Yn ‘t siikjend wurd ferbûn op stille wacht. 
En djip fersteande ek wat gjin wurden neame; 
Twa skoftge hynders, dy’t yn moannenacht 
Feriene by deselde hikke dreame. 
 

Fedde Schurer 
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Het prettige van een schriftelijk verhaal is, dat je gemakkelijk even naar  

het eind ervan kan gaan. Om te weten hoe „t afloopt. Of om – zoals nu –  

hetzelfde nogmaals te lezen. Maar dan zo, dat je in elk geval de woorden  

verstaat. Al hik er tegenaan, dat dichter (en vertaler) als slotleesteken een  

punt hebben gebruikt. 

 

Tijdens de Creatieve Midweek van de Remonstranten  - in augustus volgend 

jaar zal mij (Rob Kaptein) gevraagd worden “Hoe is het met Jac?”  

na “Jac van der Plaat is overleden” - zal een langer antwoord volgen.  

Daarin zal „t tijdloze “dreame” zeker een rol spelen. Goed dus, dat de dichter 

met een punt afsluit. Daarna is het aan de lezer. 

 

Al weer een flink aantal jaren geleden vroeg Jac me:  

“Zullen we in de kerk wat van onze schilderijen ophangen? Dan hangt er  

weer eens wat anders.” Zo gezegd, zo gedaan. Maar we werden er niet blij 

van. Niemand die ons bevroeg. „t Was dus wel leerzaam: Want wat doen 

nieuwe wandplaten nou? 

In een kerk waar eerst ieder zich inspant om het stichtend woord tot zich  

te nemen; om daarna bij de koffie elkaar aandacht te geven. Terwijl we  

die twee activiteiten nog steeds niet als een geheel kunnen componeren.  

 

Dan vraagt „t heel wat om schilderijen en hun maker centraal te stellen;  

met kijkend luisteren. Dat is woord, overdenking én koffie in enen. 

Eigenlijk is „t alleen goed gegaan bij Frans van Hoeken‟s aquarellen.  

 

Rob Kaptein 

 

Oogstdienst 
 

Op 9 oktober jl. vond in de Doopsgezinde kerk de oogstdienst plaats in een 

zogenaamde Do-Re-Lu dienst. Anneke Struijf (Dg) schreef een kort verslag 

en bracht het kleurrijk gebeuren in beeld: 

 

“Vanochtend hebben we een fijne oogstdienst meegemaakt. Mooie teksten, 

liederen en overdenkingen van ds. Louise Pondman en ds. Gerdienke Ubels 

waarin gesproken is over de „rijkdom‟ van onze aarde die op dit moment zo 

onder druk staat in velerlei opzichten. Maar er zijn ook mooie en goede 
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dingen als je ze maar ziet en er voor openstaat en bovenal: vergeet de liefde 

niet.  

Maar….. 

wat ontzettend jammer dat de luisteraars en kijkers moesten ontdekken dat er 

niets werd uitgezonden. Ik kan mij voorstellen dat het een teleurstelling was. 

De brs. Bert Siebeling en Jan Bart hebben echt geprobeerd  het euvel te 

herstellen maar helaas. De update van Microsoft  vroeg om een code die bij 

ons niet bekend is. 

 

Er waren 46 mensen aanwezig en de collecte heeft €187,45 opgebracht voor 

de voedselbank  Het was een lust voor het oog om rondom de kanseltafel 

zoveel oogst opgesteld te zien en heel gevarieerd  Zo zag het eruit!   

 

 
 

 

Veel reacties kregen we over de papieren zakjes gevouwen van kranten en 

ander papier om de oogst in te doen om mee naar huis te nemen. 

Wat een vondst !” 

 

Anneke Struijf 
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In de rubriek „Schrijf ons uw verhaal‟ is het woord nu aan Marja Lit. 

 

Over de Liefde 
 

Naar de oogstdienst geweest van 9 oktober in de Doopsgezinde kerk waar 

mij na afloop van de dienst gevraagd werd of ik een stukje wilde schrijven 

voor de Flitsen. Nu is schrijven niet echt mijn ding, maar om nu op voorhand 

nee te zeggen wilde ik ook niet. Maar waar over te schrijven, praten gaat mij 

makkelijker af. 

Al mijmerend bekeek ik de liturgie van de oogstdienst en las nogmaals 

psalm 103 van een bewerking van Huub Oosterhuis dat over de 

eeuwigdurende liefde gaat van God voor ons mensen. Een liefde die we 

eigenlijk met een hoofdletter moeten schrijven, omdat het van God komt en 

waarbij onze liefde voor de medemens in het niet valt omdat we zo vaak 

falen om wat voor reden dan ook. 

 

Met mijn studie HBO-theologie heb ik de kant van het individuele pastoraat 

gekozen omdat het levensverhaal van de mensen mij zo boeit. Tijdens mijn 

werkzame leven als ouderenpastor, eerst in Beverwijk en later in de 

Trefpuntkerk, kwam ik bij veel mensen over de vloer. Ook bij mensen die 

nooit meer naar de kerk gingen maar die zich toch niet uit wilden laten 

schrijven. Op een of andere manier was dat een stap te ver, alsof het 

ragdunne draadje waarmee ze zich toch nog verbonden wisten met de kerk 

doorgeknipt werd. Best moeilijk is het om dan te verwoorden wat hen er van 

weerhield om zich uit te laten schrijven. Een echtpaar wilde een gesprek met 

mij, ze waren al jaren uitgeschreven maar wilden zich weer in laten 

schrijven. Op mijn vraag waarom zei hij: je wilt ergens bij horen. 

Mensen zijn elkaar gegeven. 

 

Zoveel mensen, zoveel verschillende karakters, zoveel meningen, ieder mens 

met zijn of haar levensverhaal. Het was lang niet altijd gemakkelijk, soms 

ging het stug, soms kwam ik zelf gesterkt bij mensen vandaan. Met de een 

was er meer affiniteit dan met de ander, dat is onvermijdelijk. Door het 

aanhoren van het levensverhaal kwam naar voren waardoor een mens 

gevormd wordt tijdens de levensreis van de wieg tot het graf. Het zijn de 

gebeurtenissen van het leven die maken dat we zijn wie we zijn. Het is een 

weg die we allemaal moeten gaan met al de bergen en dalen die we op ons 

levenspad tegenkomen. En we mogen hopen dat bij tegenslag we mensen 

tegenkomen die met ons mee willen gaan tot we weer zelf verder kunnen 
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gaan. Het kan ook zijn dat de ander jouw tot voorbeeld is met zijn of haar 

levenswijze, hoe mooi is dat. 

 

Dit alles is gestoeld op een gegeven Liefde voor de medemens. 

Het is een Liefde die niet zichzelf zoekt maar er is voor de ander en die niet 

uit is op winstbejag en zo de ander misbruikt, het is onbaatzuchtige liefde. 

Deze Liefde maakt de mens juist rijker dan die liefde die alleen maar aan 

zichzelf denkt. Mensen hebben allemaal verschillende gaven en talenten en 

dat is mooi, zo vullen we elkaar aan. Maar er is maar een Geest die ons 

aanstuurt om die talenten en gaven te benutten zodat die ten goede komt aan 

dat waarvoor wij ons inzetten. Deze Liefde, deze Geest zal nooit vergaan 

ook al zien we in deze wereld het tegendeel door het vele geweld waar 

zoveel onschuldige mensen het slachtoffer van zijn. Maar we mogen blijven 

hopen en geloven in dat wat van God komt: ware Liefde want die is de 

grootste van deze drie emoties. 

 

Marja Lit. 

 

 

 

Agenda 
 

26 oktober: Kerkenraad. Tuinkamer, 14.00 – 16.30 uur 

2 november: Stiltemeditatie. Kerk, 19.30 – 20.30 uur 

7 november: Gespreksgroep Van luisteren naar doen? Oudegracht, 14.00- 

16.00 uur 

16 november: Stiltemeditatie. Kerk, 19.30 – 20.30 uur 

16 november: Kerkenraad. Tuinkamer, 14.00 – 16.30 uur 

23 november: Gesprekskring Onderweg. Heiloo,10.30 – 12.00 uur 

30 november: Preekcafé, Tuinkamer, 10.30 – 12.30 uur 

 

Let op! 

 
 

 

 

 

 

 

Preekcafé 2 november vervalt 

In tegenstelling tot eerdere aankondiging is er geen Preekcafé 

op 2 november. Het volgende Preekcafé zal zijn op woensdag 

30 november, om 10.30 uur in de Tuinkamer. 
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Berichten van:  Alkmaarse Raad van Kerken (ARK) 
     De Zwaan 

 
 
 
 
 
 

 

 

Op 21 september vond de eerste vergadering van de ARK in het nieuwe 

seizoen plaats. Vrijwel alle vertegenwoordigers van de kerken en 

geloofsgemeenschappen, die samen de ARK vormen, waren aanwezig. 

Bijzondere gast deze avond was Joël Voordewind, wethouder van de 

gemeente Alkmaar met in zijn portefeuille WMO,  Asielbeleid en Migratie 

en Jeugd & Jeugdzorg. Hij maakt momenteel een rondje langs de 

Christelijke organisaties in de stad met het opbouwen van een netwerk als 

doel. Hij wil graag vanuit de gemeente Alkmaar betrekkingen onderhouden 

met kerken zodat op bepaalde onderwerpen samen opgetrokken kan worden. 

Hij noemde daarbij o.a. eenzaamheid onder ouderen, armoede en reguliere 

opvang van asielzoekers. Om de wethouder kennis te laten maken met de 

ARK vertelde elk ARK-lid uitvoerig over de eigen geschiedenis, het 

functioneren op dit moment en de lopende activiteiten. Het grootste deel van 

de vergadering werd hieraan besteed. 

Verder werd de Week van de Oecumene geëvalueerd. Geconstateerd werd 

dat het aantal deelnemers aan de activiteiten gedurende de week 

teleurstellend is en de conclusie is getrokken dat deze formule niet goed 

meer werkt. Een aantal jaren geleden heeft het pastoresberaad de ARK 

gevraagd de activiteiten, die anders door het jaar heen georganiseerd zouden 

moeten worden, in één week te bundelen. Dit loopt dan uit op de 

Oecumenische viering. De ARK gaat met de pastores nadenken over hoe nu 

verder. Daarna komt het punt op de agenda terug. Wel blijft de 

Oecumenische viering op de zondag na Pinksteren gehandhaafd. 

Wat ook blijft is dat de ARK-leden elkaar in de Adventstijd een adventsgroet 

brengen. Dat is een goede gewoonte die we niet loslaten. 

 

Ria de Rijke 

secretaris ARK 
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Volkskerstzang op 17 december 
 

Hoewel de Volkskerstzang in 2020 en 2021 werd afgelast is de werkgroep 

druk bezig met de programmering voor de Volkskerstzang op zaterdag 17 

december 2022. Meerdere deelnemers, die in 2020 zouden optreden, zijn 

ook dit jaar bereid hun muzikale bijdrage te leveren: Alkmaar Brass, DuRF, 

organist Ton Veltkamp en het projectkoor. Met andere vocalisten wordt nog 

overlegd. De repetities van het projectkoor gaan begin november weer van 

start en er is nog plek voor enkele bassen (deze kunnen zich 

nog aanmelden via het emailadres info@volkskerstzangalkmaar.nl.). 

 

De deuren zullen op die zaterdag om 19.00 uur worden geopend, waarna een 

kort voorprogramma volgt. De samenzang en optredens beginnen om 19.30 

uur. 

We hopen dat de belangstelling weer zo groot is als in de jaren voor 2020, 

dus zorgt u dat u op tijd bent? Zoals altijd is de toegang gratis en kunt u na 

afloop genieten van een kopje koffie of thee met een kersttraktatie. 

Actuele informatie over het programma zal volgen op onze 

website https://volkskerstzangalkmaar.nl/ 

We wensen u voor nu een mooie herfst en verwelkomen u graag in de 

huiskamer van Groot Alkmaar, Grote Kerk, op zaterdagavond 17 december 

2022. 

 

De werkgroep Volkskerstzang, 

Mariska Groenewoud en Verena Schulze 

 

 

Oproep vrijwilligers voor taalonderwijs 
 

AlkmaarTaalThuis helpt statushouders en vluchtelingen die de Nederlandse 

taal beter willen leren. Daarnaast biedt het ook een stuk gezelligheid. 

Sommige gasten willen graag met Nederlanders praten, anderen komen om 

de taal te lezen en te schrijven. Ons doel is om zoveel mogelijk met één gast 

aan tafel te zitten. We hebben sinds september wekelijks ongeveer 12 tot 18 

gasten per middag. Op donderdagmiddag zijn we echter maar met 8 

vrijwilligers. 

Dus zoeken we mensen die dit mooie vrijwilligers werk ook willen doen. 

Het is er gezellig en je leert zelf veel van andere culturen. 

mailto:info@volkskerstzangalkmaar.nl
https://volkskerstzangalkmaar.nl/
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Het taalcafé is in Wijkwaard aan de Muiderwaard op maandag- en 

donderdagmiddag van 2 tot 4 uur.  

Meer informatie vind je op de site van AlkmaarTaalThuis: 

www.alkmaartaalthuis.nl 

 
Ria de Rijke 

 

 

 
 

 

Steunpunt Verlies en Rouw 
 

Op  18 oktober is het Steunpunt Verlies en Rouw weer open voor ieder die 

een dierbare heeft verloren. En dan maakt het 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 

http://www.alkmaartaalthuis.nl/
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mensen veel in elkaar. Het Steunpunt 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. De middagen duren tot 16.30 uur. 

 

Op 18 oktober is het thema: „herstel na verlies‟. Wanneer je een geliefde hebt 

verloren komen er heel veel verschillende, soms verwarrende emoties op je 

af. Verdriet is het meest voorkomend. Maar ook misschien boosheid. 

Sommige mensen stoppen alle emoties weg. Het zijn dingen waar we in het 

Steunpunt vaak over praten. Hoe zorg je voor jezelf als je zoveel verdriet 

hebt? Dat verlies en rouw ook invloed heeft op je lichamelijke gesteldheid, is 

iets waar we het niet zo vaak over hebben.  Op 18 oktober zal dat aspect ook 

aan de orde komen. 

Op 15 november is het thema „feestdagen en rouw‟. De zogenoemde 

feestdagen staan weer bijna voor de deur. Voor mensen in rouw vaak een 

moeilijke tijd. We bespreken met elkaar hoe je deze dagen goed door kunt 

komen. 

Op 20 december is het thema „kerstmiddag‟. Onder het genot van een hapje 

en drankje, praten we over de lichtpuntjes in je leven, die er ook zijn naast al 

het verdriet. 

Wees welkom op 18 oktober om 14.00 uur in Aanloophuis de Steiger, Luttik 

Oudorp 93 in Alkmaar. 

Toegang is € 5, 00. Voor informatie kunt u bellen naar Marja Ligterink 06-

300 88 610 

 

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 

november/december 28 november a.s.  Uitgavedatum van Flitsen nr. 8 zondag 4 

december 2022. 

mailto:f.vanderveen@upcmail.nl
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De redactie van Flitsen vroeg me om een gedicht te zoeken. Direct dacht ik 

aan iets over muziek. Aan Bach in de vroegte, als hij klinkt in het 

morgenlicht en rechtstreeks je hart inzingt, van Adriaan Roland Holst. Of.. 

van Rutger Kopland over de cello die kreunt, zingt en neuriet. Van dezelfde 

schrijver het gedicht „een choraal‟, waarbij  bezinning als een onzichtbare 

vogel door de ruimte zweeft. Maar na het Acht uur journaal met al het 

oorlogsleed kon ik niet onder het navolgende gedicht uit. In wat voor een 

wereld leven we en hoe voorkomen we verdere oorlog?  

Lied tegen de derde Wereldoorlog 
 

Wij die met eigen ogen 

de aarde zien verscheurd 

maar blind en onmeedogend 

ontkennen wat gebeurt; 

dat oorlog is geboden 

en vrede niet mag zijn 

dat mensen mensen doden 

dat wij die mensen zijn. 

 

Wij die nog mogen leven 

van hoop en vrees vervuld, 

aan machten prijsgegeven 

aan meer dan eigen schuld, 

wij die God weet hoe verder 

tot hiertoe zijn gespaard, 

dat wij toch nooit erkennen 

het recht van vuur en zwaard. 

 

Dat wij toch niet vergeten 

waartoe wij zijn gemaakt, 

dat diep in ons geweten 

opnieuw het licht ontwaakt, 

dat in ons wordt herschapen 

de geest die overleeft, 

dat onze lieve aarde 

nog kans op redding heeft. 

 
(Uit het boek „Stilte zingen‟ van Huub Oosterhuis) 

Annemieke van Lon 
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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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