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Flitsen uit het Fnidsen, jrg. 24 nr. 1 januari/februari 2023 

 
   

 

Remonstrantse Gemeente 
Alkmaar  
 

   kerkdiensten 
 
 
Datum  Tijd Voorganger  Overige informatie  

 

8 jan 10.15 Ds. Gerdienke 

Ubels 

Collecte: Hospice Alkmaar 

Organist: Jan Zwart  

8 jan 11.00 Pastor Gonnie 

Loman 

Laatdienst in de Lutherse kerk  

Thema: Begrijpt u wat u daar 

leest? 

15 jan 11.00 Ds. Ferdinand van 

Melle  

Op adem komen-viering  

Collecte: Stichting Exodus 

Pianist: Leontine Kaptein 

Koor olv Conny Kriek  

22 jan 10.15  Ds. Jesse Gruiters Collecte: Geloof & 

Samenleving, Stichting iMMO 

Organist: David Kienzle 

29 jan  10.15 Ds. Jan Berkvens Collecte: Geloof & 

Samenleving, Stichting 

NAOMI 

Organist: Jan Visser 

5 feb  11.00 Ds. Bert Griffioen Laatdienst 

Locatie: Lutherse kerk 

12 feb  10.15 Ds. Gerdienke 

Ubels 

Collecte: Hivos 

Organist: David Kienzle 

19 feb  10.15 Ds. Jan Jorrit 

Hasselaar  

Collecte: Musicians Without 

Borders, Soy Música El 

Salvador. Organist: Jan Visser 
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Stal – in het nieuwe jaar 
 

Nieuw jaar. Alweer een nieuw jaar. Hoe het in te luiden? Bespiegelingen 

over tijd en ruimte, over onrust en vrede, over toekomst en verlangen… een 

heel jaar! En we weten niet hoe het zal zijn! 

We hebben een raar, zwaar jaar achter de rug in allerlei opzichten. Van de 

ene crisis in de andere, wereldwijd en nationaal. En ook in onze eigen levens 

heeft zich van alles voorgedaan dat ons geraakt heeft, of meer dan dat. Er is 

de verleiding om voort te somberen – en er zou reden genoeg voor zijn. 

Domweg besluiten om opgewekt over de zorgen heen te stappen is net zo 

min een optie. Want het is er allebei: zorgen èn vreugde, onmacht èn actie, 

uitputting èn rust. 

Hoe leven we daarmee, met de twee kanten van al die medailles? Wat voor 

een jaar zal het worden, 2023? Hoe zullen we met kerst weer terugkijken, en 

wat stelt dat nou helemaal voor, dat gebeuren in die stal? In onderstaand 

gedicht van Steve Garnaas vond ik een heldere blik, en een helder 

vertrouwen. Ik deel het graag met u, aan het begin van dit nieuwe jaar.  

 

Met Jou 

 

De ups en downs in de krantenkoppen. 

De naties van de wereld: zoals ze hun gezonde verstand vinden 

en verliezen. 

De wereld, struikelend naar haar noodlot. 

Ik zal er zijn. 

 

De school, 

en de straten tussen je huis en de school, 

en het kind dat daar loopt. 

Ik zal met je zijn. 

 

De ruzie, 

de diep knagende angst voor een relatie onder hoogspanning, 

het grauwe gewicht van schuld. 

Geliefde, ik zal nabij zijn. 

 

De wachtkamer, 
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het moment in de auto voordat je naar binnen gaat, 

en het kind slapend in haar wieg. 

Ja, ik zal er zijn. 

 

De soep, pruttelend, 

en de houten lepel naast de soep, 

en de sokkenla. 

Ik zal met je zijn. 

 

Er zal de sterrennacht zijn, 

en al die andere nachten zullen zijn; 

het licht uit de stal, 

en alle stallen zonder wonderen, 

de dagen zonder einde: 

ja, altijd, 

Ik zal met je zijn. 

 
    With You, door Steve Garnaas-Holmes 

    vert. Gerdienke Ubels  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

Gelukkig Nieuw Jaar! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dag in dag uit. Zo gaan de dagen, de weken, de jaren. En als er geen 

kalender zou zijn, zou ons dat alles waarschijnlijk niet opvallen: de 

seizoenen komen en gaan hun eindeloze gang. Als ik dit schrijf is het nieuwe 

jaar net begonnen: het is de eerste maandag van het nieuwe jaar. Een gewone 

maandag, net als de vorige maandag. Maar toen schreven we 26 december 

en toen was het 2022.  

We markeren de overgang van het einde van een jaar en het begin van een 

nieuw van de kalender met veel lawaai, vuur en lichtjes en zeggen daarmee: 

vergeet niet dat een nieuw jaar is begonnen. Hoe zouden we dat kúnnen 

vergeten! Want de kalender schrijft het voor en dicteert het zonder pardon. 

We stellen daarom dat we weer ouder zijn geworden, een jaar ouder. Maar 

dat is maar schijn en schijn bedriegt. 

 

De redactie van Flitsen uit het Fnidsen wenst u een Gelukkig Nieuw Jaar. 

 

 

 

Informatie over gastpredikanten 
 

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:  
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15 januari – Ferdinand van Melle is gemeentepredikant en 

gevangenispredikant geweest. Hij is lid/vriend van onze gemeente en gaat 

regelmatig voor in de Op Adem Komen-vieringen. 

 

22 januari – Jesse Gruiters is sinds 2014 als geestelijk verzorger werkzaam 

in het UMC Utrecht en het Wilhelmina Kinderziekenhuis. In 2022 heeft hij 

zijn studie aan het Remonstrants Seminarium afgerond en is nu remonstrants 

predikant met een bijzondere opdracht. 

 

29 januari – Jan Berkvens  is predikant bij de Do-Re Gemeente te Hoorn. 

Aanvankelijk was hij werkzaam op het terrein van onderwijs. Na het 

overlijden van zijn moeder (Christiane Berkvens) heeft hij stap gezet om 

predikant te worden.  

 

19 februari – Jan Jorrit Hasselaar is econoom en theoloog. Hij is Director 

Amsterdam Centre for Religion & Sustainable Development aan de Vrije 

Universiteit Amsterdam en Research Fellow aan de University of the 

Western Cape. Hij studeert aan het Remonstrants Seminarium en is stagiair-

predikant van Vrijzinnigen NPB Wassenaar.  

 

 

Toelichting op de collectes 
 

8 januari – Het Hospice Alkmaar biedt een alternatief aan mensen die hun 

laatste levensfase niet in huiselijke kring kunnen doorbrengen. Naast 20 

verpleegkundigen en verzorgenden zijn ongeveer 100 vrijwilligers actief. De 

kosten worden echter niet allemaal door de zorgverzekering gedekt. 

 

15 januari – Stichting Exodus stelt zich ten doel de kansen van (ex-) 

gedetineerden op een geslaagde terugkeer in de samenleving te vergroten. 

Zij biedt met professionals en vrijwilligers opvang en begeleiding aan (ex-) 

gedetineerden en hun familieleden.  

 

22 januari – Stichting iMMO, via Geloof & Samenleving. Instituut voor 

Mensenrechten en Medisch Onderzoek (iMMO) levert een bijdrage aan de 

bescherming van mensenrechten, door onder andere het verrichten 

forensisch medisch onderzoek bij vermoede slachtoffers van marteling en 

inhumane behandeling en het verzorgen van overdracht van expertise 

daarover, met name in de context van een asielprocedure. Geloof & 
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Samenleving is de landelijke beweging voor diaconale activiteiten van de 

Remonstranten. 

 

29 januari – Stichting NAOMI, via Geloof & Samenleving. Stichting Naomi 

Theatergezelschap met een Staartje heeft zich ten doel gesteld om kinderen 

en volwassenen in ziekenhuizen en zorginstellingen, door middel van een 

typetje, met hun gedachten even uit de zorg te halen. Geloof & Samenleving 

is de landelijke beweging voor diaconale activiteiten van de Remonstranten. 

 

12 februari – Hivos gelooft in moedige mensen. Samen met hen strijdt Hivos 

voor gelijkwaardige en inclusieve samenlevingen, en verzetten zij zich tegen 

machtsmisbruik. Hivos werkt met activisten, journalisten, ondernemers, 

kunstenaars en innovatieve organisaties in meer dan veertig landen. Zij 

hebben de originele ideeën en het lef ze uit te voeren. Hivos ondersteunt hen 

met kennis, contacten, geld en bescherming.  

 

19 februari – Soy Música El Salvador, via Musician Without Borders. Soy 

Música zag het levenslicht in 2017. Het is een initiatief van het 

Salvadoraanse Ministerie van Onderwijs en UNICEF. Het programma heeft 

tot doel een cultuur van vreedzaam samenleven te bevorderen door middel 

van kunst en muziek binnen het nationale schoolsysteem. Musicians Without 

Borders is een leider in het gebruik van muziek voor vredesopbouw en 

sociale verandering. 

 

 

Berichten uit de kerkenraad 
 

Op 14 december jl. vergaderde de kerkenraad. Enkele punten uit deze 

vergadering: 

 

-Alle mutaties in het adressenbestand zullen in het vervolg bij Marieke de 

Bruin, die de ledenadministratie verzorgt, belanden. De secretaris van de 

kerkenraad coördineert e.e.a., want ook de penningmeester en de 

verspreiders van „Flitsen‟ zullen van de wijzigingen op de hoogte moeten 

zijn.  

-De aanbevelingen van de Kerkenvisie (zie Flitsen nr. 8) zullen in kleine 

kring met vertegenwoordigers van enkele „kleine‟ kerken worden bekeken 

en besproken. 



 8 

-In verband met de te verwachten hoge energiekosten wordt gekeken naar 

waar we in de kerk kunnen isoleren om daarmee een verlaging van ons 

gasverbruik te kunnen bewerkstellingen. Een greep uit de mogelijkheden: 

voorzetramen; isolerende dekens op de tongewelven; tochtvrij maken van 

(nood) uitgangen en doorgangen; isolerende vloer op de zolder van Flitsen 

nr. 35. Pronk Bouw uit Warmenhuizen die de laatste kerkrestauratie heeft 

uitgevoerd zal ons eind januari een offerte aanbieden. 

-In het kader van de liquidatie van de stichting Hofje van Torenburgh 

ontvingen we een bedrag van € 20.000. 

-De Op Adem Komen-vieringen is eerst nog verkennend onderwerp van 

gesprek: zo doorgaan of een andere vorm kiezen; kosten van deze vieringen; 

er haakten predikanten af: wat te doen?  Het onderwerp zal in de loop van 

2023 nog uitgebreider aan de orde komen. Wordt dus vervolgd. 

-De Jaarvergadering zal dit jaar plaatsvinden op zondag 26 maart, na afloop 

van de dienst. 

 

Freek van der Veen 

 

Personalia 
 

We mogen weer de komst van enkele nieuwe vrienden melden. Het zijn: 

Mw. Lien Boetje en dhr. Menno van Eerden. Hun adresgegevens: 

Mw. Lien Boetje, Verdronkenoord 14, 1811 BE Alkmaar. Tel. 06 15016417; 

e-mail: lienboetje@gmail.com 

Dhr. Menno van Eerden, Pastoor H.C. Maatstraat 6, 1829 BK Oudorp. 

Tel.06 15342992; e-mail; me.vd.eerden@me.com 

Welkom beiden!  

 

Adreswijziging: Dhr.W.Cattel uit Purmerend is verhuisd naar Wolthuissingel 

2 (swzp „De Rusthoeve‟) 1441 DN Purmerend. 

 

 

 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 

februari/maart 2023 13 februari a.s. Uitgavedatum van Flitsen nr. 2 zondag 

19 februari 2023. 

mailto:lienboetje@gmail.com
mailto:me.vd.eerden@me.com
mailto:f.vanderveen@upcmail.nl
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In Memoriam Frans van Eunen 

(12 februari 1942- 15 nov. 2022) 

 

                                        Op 21 november vond de uitvaart plaats van Frans  

                                        van Eunen in de kerk aan het Fnidsen die haast te    

                                        klein bleek voor familie, vrienden en bekenden uit  

                                        alle delen van het land die bij dit afscheid aanwezig  

                                        wilden zijn. En dat was in de lijn van Frans, die  

                                        graag hield van grote gezelschappen: samen eten,  

                                        koken, verhalen vertellen en tijd voor gezelligheid.                

                                        Zijn dochter haalde aan dat thuis een tekst hing met  

                                        de tekst „Volg de loop der jaren met gratie, verlang  

                                        niet naar een tijd die achter je ligt. Kweek 

geestkracht aan om bij onverwachte tegenslag beschermd te zijn.‟ Frans en 

zijn vrouw Mijnie hebben volop geleefd naar die tekst, (afkomstig uit een 

kerk in Baltimore) in hun meer dan 50 jarige echtvereniging. Een 

liefhebbende man, trotse pater familias, trouwe vriend van velen. Toen Frans 

wist dat het einde nabij kon zijn wilde hij graag dat hij vanuit deze kerk 

uitgedragen zou worden, vanuit de Remonstrantse gemeenschap waar Mijnie 

en hij zich nu zo thuis voelden. En zo is het gegaan. Met liederen van Huub 

Oosterhuis, Pieter Rynja aan de piano, liefdevolle familiebijdragen en 

teksten en gebeden om geestkracht om erbij stil te staan en verder te kunnen. 

Mijnie nodigde iedereen uit na afloop in de Hof van Sonoy samen te komen. 

Het leek daarna wel een stoet pelgrims die door de Fnidsen trok richting die 

oude Hof. Frans zou het prachtig hebben gevonden. Moge zijn gedachtenis 

tot zegen zijn.  

 

Ds. Ferdinand van Melle 

 

 

In memoriam Riet Zijlstra-Korving 
 

Als het leven niet meer gaat zoals gehoopt 

Als veel je wordt ontnomen 

Als je moet toestaan dat een ander voor je zorgt 

Als het leven steeds minder jouw leven is, 

dan komt de tijd dat het einde goed is. 
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Deze regels bovenaan de rouwkaart verwoorden zo mooi wat het betekent 

als iemand de grip op de werkelijkheid verliest, als de persoon die je was je 

langzaam aan ontglipt. 

De radeloosheid, de leegte die ontstaat, het hoe nu verder. 

Het overkwam Riet, een lieve zorgzame vrouw die altijd klaarstond voor 

haar gezin en de medemens, voor een ieder die een beroep op haar deed. 

Die hielp waar ze maar kon. 

Klagen deed ze nooit, ze onderging het, wist wat haar te wachten stond 

omdat ze het bij haar moeder en oma gezien had wat het met hen deed toen 

die met hetzelfde gebeuren overspoeld werden. 

 

Riet bleef zo lang mogelijk thuis wonen met haar man Minne die haar 

omringde met liefdevolle zorg totdat het moment kwam waarop het niet 

meer ging. 

Ze werd opgenomen in de Palatijn waar ze liefdevol verpleegd werd, 

langzaam aan doofde haar levenskaars totdat het op 8 december genoeg was 

en haar kaarsje doofde en zij terug mocht keren naar haar Schepper, de bron 

van alle leven. 

 

Met een mooie gedachtenisdienst in het crematorium in Alkmaar werd Riet 

op 11 december herdacht, zij mocht de gezegende leeftijd bereiken van 89 

jaar. 

Wij wensen Minne, kinderen en kleinkinderen en achterkleinkind kracht en 

sterkte toe met het verlies van hun vrouw, moeder, oma en oud-oma. 

 

Marja Lit 

 

In memoriam Rob Dekker 
 

                                      „Terug naar de Bron‟ staat er boven de rouwkaart                      

                                       van de op 18 december j.l. overleden Rob Dekker.          

                                       Dat was waar hij ook in geloofde, de Bron waar hij  

                                       uit putte. 

                                       Hij was een mens die betekenis achter de dingen, die  

                                       zijn aandacht vroegen, zocht. Zoals de natuur die hij                  

                                       probeerde die te doorgronden, filosofisch als hij              

                                       aangelegd was. Hij kon de dingen sterk observeren  

en de gedachten die dan bij hem opkwamen zette hij om in gedichten, hij 

wilde zijn gedachten delen. 
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Hij hield van tuinieren, van vissen, van tennissen. 

Dat vissen, dat stilzitten, dat stil zijn, zo kon hij zijn gedachten de vrije loop 

laten, vorm geven. Hij zocht de zin van deze werkelijkheid en voelde zich 

thuis bij het vrijzinnige gedachtengoed van de Remonstrantse kerk die hij 

met Joke bezocht, hij voelde zich er thuis. 

 

Moeilijk vond hij het om Joke, zijn kinderen en kleinkinderen, zijn leven los 

te moeten laten maar toen het eenmaal tot hem doorgedrongen was dat het 

onomkeerbaar was, pas toen kon hij loslaten. 

“Het is wat het is”, zei hij. 

 

Rob mocht terugkeren naar zijn Schepper en op 22 december is er op een 

mooie en waardige manier in het crematorium te Alkmaar afscheid van hem 

genomen en het was goed. 

Wij wensen Joke, zijn kinderen en kleinkinderen sterkte en kracht toe met 

het verlies van partner, vader en opa. 

 

Marja Lit. 

 
 

Schrijf ons uw verhaal … 
 

Dit keer een verhaal van Rob Kaptein, over hoe zijn vriendschap met de eind 

vorig jaar overleden Jacques van der Plaat is ontstaan. 

“Toen ik vernam dat Jac was overleden, ben ik eerst gaan kijken naar  

zijn aquarel die in onze huiskamer hangt. Een mooi gezicht op het  

grensgebied van polder en duin, bij De Voert in Bergen. Dat kreeg ik  

van hem toen ik mijn rechtenstudie had afgerond. 

Daarna heb ik een schilderij tevoorschijn gehaald dat ik heb gemaakt; 

Jac schilderend op de Hoorneboeg. Daarop zie ik hoe intens Jac 

genoot van de Remonstrantse Creatieve Midweek op dat landgoed. 

 

Vervolgens nam ik „1659-2009  Remonstrantse Kerk. 350 jaar  

Schuilkerk aan het Fnidsen in Alkmaar‟ ter hand. Er staan ook wat 

portretten in van gemeenteleden in 2009. Zoals een „zelfportret‟ van Jac. 

Veel van wat hij schreef is voor velen van ons vervlogen geschiedenis.  

Vermoedelijk wist ik toen al, dat ik over Jac wilde schrijven.  

 

Ik ging zoeken bij voor mij vertrouwde dichters. Bij twee van hen  
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trof ik gedichten aan over overleden dichters. Die lezend, begreep ik 

wat er verteld wilde worden: 

Het wonderlijke van wat er gewoon gebeurt, maar wat je pas ziet als  

je het schildert. Dat je door een ander zo geïnspireerd kan worden, dat  

je eigen (dichters)leven vorm krijgt. 

 

Het sobere Evangelie van Thomas schildert ook zo; laat het aan de  

toeschouwer over om te zien. Je vind er „dus„ geen aandacht voor goede 

bestuurders; wel voor hen voor wie het alledaagse een wonder is: 

Het Koninkrijk van de Vader lijkt op een vrouw, die een klein beetje  

zuurdesem pakte, zij stopte dat in deeg en bakte grote broden. 

Wie ore heeft, hore. 

 

Zo heb ik geluisterd naar wat Jac te vertellen had. En schreef.” 

 

Rob Kaptein 

 

 

 

Berichten van:  Alkmaarse Raad van Kerken (ARK) 
     De Zwaan 

 
 
 
 
 
 

 
 

Gedenkmiddag voor overledenen 
 

ALKMAAR - Steunpunt Verlies en Rouw, onderdeel van Stichting De 

Zwaan, organiseert zaterdag 11 februari een gedenkmiddag voor iedereen 

die een dierbare verloren heeft. 

Wanneer je een dierbare hebt verloren kan het fijn zijn,  als er één of 

meerdere momenten in het jaar zijn dat je iemand kunt gedenken. Want het 

missen van een gestorven dierbare blijft, ook al is het soms al lang geleden. 

De scherpe randjes van het verdriet gaan er misschien af maar het missen 
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kan lang gevoeld worden. We noemen dat ook wel de achterkant van 

„liefde‟. 

In de lange koude winter en zo vlak voor Valentijnsdag waarin de reclames 

gaan over liefde en vreugde, kan het gemis extra voelbaar zijn. Het kan dan 

fijn zijn om in een passende omgeving uw dierbare te gedenken. 

Deze gedenkmiddag zal plaatsvinden in de „de Blije Mare‟, Kajakstraat 60, 

1826 VN Alkmaar. Dat is naast het winkelcentrum „de Mare‟ met een grote 

parkeerplaats waar gratis geparkeerd kan worden. Ook is het goed te 

bereiken met het OV. 

Tijdens deze middag kunt u een lichtje branden voor iemand die u mist, de 

naam (namen) laten voorlezen en een (ingelijste) foto op de gedenktafel 

plaatsen. 

 

Programma 

De inloop is vanaf 15.00 uur; het programma begint om 15.30 uur duurt 

ongeveer een  uur. Na afloop bent u van harte welkom om na te praten onder 

het genot van een hapje en een drankje. 

Muzikale medewerking is er van Liesbeth Brinkman (zang), Doroté Crijns 

(piano)  en Gregor Overtoom (viool). 

Uiteraard kunt u familie of vrienden meenemen. 

In verband met de organisatie vragen we u om u voor deze middag aan te 

melden op steunpunt@dezwaan-alkmaar.nl of via de link op  www.dezwaan-

alkmaar.nl 

Info: Marja Ligterink: 06-30 08 86 10 en/of Eva Snieder: 06-11 44 56 37 

 

Meer informatie 

Op de website van Stichting de Zwaan kunt u meer lezen over het 

programma van het Steunpunt en over de gedenkmiddag van 11 februari:  

www.dezwaan-alkmaar.nl/verlies en rouw. 

 

 

Mijn mooiste gedicht 
 

“Ergens in 2018 ging ik op zoek naar meer zingeving. Na eerdere 

zoektochten vond ik het nu tijd om het wat dichter bij huis te zoeken. Wat je 

ver haalt kán lekker zijn, maar christelijke roots bleven ook aan mij trekken. 

Via internet zag ik de mooie posters uit de PR campagne van de 

remonstranten. Ik ging lezen, wist er eerder niets méér van dan de naam. Dat 

jaar kwamen de remonstranten steeds nadrukkelijker op mijn pad en in 

mailto:steunpunt@dezwaan-alkmaar.nl
http://www.dezwaan-alkmaar.nl/
http://www.dezwaan-alkmaar.nl/
http://www.dezwaan-alkmaar.nl/
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september keek ik op zondagochtend naar De Verwondering met Annemiek 

Schrijver. Christianne Berkvens was haar gast. Ik vond het een heel mooi 

gesprek. Ik ontdekte dat zij remonstrant was, natúúrlijk. Het was het signaal 

om de knoop door te hakken en vriend te worden. Zonder ooit een voet 

binnen het kerkje te hebben gezet, meldde ik me aan via internet. Ja, ik ben 

soms wat impulsief. 

Het liep tegen Kerst, ik was bezig met het schrijven van de kerstkaarten, 

waarop ik een gedicht had afgedrukt. En hoopvol gedicht. De post kwam en 

daar lag de allereerste Flitsen op de mat. Ik onderbrak het schrijven van de 

enveloppen en sloeg het blad open. 

Daar stond “mijn” gedicht. Het was het eerste dat ik las. Wat een mooi teken 

dat mijn wat impulsieve keuze de juiste was geweest!” 

 

Joke Pruis 

 

 

 

 

 

 
 

 

Er is nog zomer en genoeg 

Wat zou het loodzwaar 

tillen zijn, wat een gezwoeg 

als iedereen niet iedereen 

terwille was 

als iedereen niet iedereen 

op handen droeg 
 

Judith Herzberg  
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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: jebbylawant@gmail.com 
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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