Protestantse Gemeente Alkmaar

Programma najaar 2018
VOORAF
Dit is het overzicht van cursussen en kringen die door de Protestantse Gemeente te
Alkmaar worden georganiseerd voor het najaar van 2018. Hopelijk treft u een activiteit
aan die u interesseert, waar u wat van leert of waarbij u samen met anderen iets
waardevols kunt beleven. Welkom!
Bij elke activiteit staat vermeld bij wie u zich kunt opgeven. Tenzij anders vermeld
worden de activiteiten in dit programma gratis aangeboden. Een vrijwillige bijdrage wordt
echter wel bijzonder op prijs gesteld.
Onze Protestantse Gemeente organiseert meer; zie daarvoor onze website: www.pgalkmaar.nl. Ook in ons kerkblad ‘Samen Verder’ worden activiteiten aangekondigd
buiten dit programma om.
Tenslotte is in deze brochure een aantal onderdelen van het programma van De Zwaan
opgenomen, zie daarvoor ook www.dezwaan-alkmaar.nl.

GELOVEN VANDAAG
Het geloof van Leonard Cohen

n
‘Halleluja’, ‘Suzanne’, ‘So long Marianne’, de
teksten van de in 2016 overleden zanger en
dichter Leonard Cohen gaan over de grote
thema’s van het leven: liefde en dood. Maar
opvallend genoeg gaan ze ook vaak over
religie. De van oorsprong joodse zanger
verweeft in veel van zijn teksten bijbelse
motieven. Daarbij lopen joodse en christelijke
verwijzingen soms door elkaar heen. Maar
Leonard Cohen was ook een tijd lang lid van
de Church of Scientology en bekeerde zich op latere leeftijd tot het boeddhisme en
bracht jaren door als monnik in een ZEN-klooster ten noorden van Los Angeles. Al die
religieuze tradities hebben hun neerslag in de donkere, romantische en poëtische
teksten van Cohen. Samen met zijn warme, diepe stemgeluid heeft de muziek dan ook
een bijna hypnotiserende werking. Op deze avond analyseren we verschillende van zijn
songteksten met name op de geloofsaspecten die erin worden verwoord. Maar we
luisteren en kijken natuurlijk ook naar de meester zelf...
Leiding:
Datum en tijd:
Locatie:
Opgave:

ds. Edward Kooiman (Heiloo)
woensdag 14 november, 20.00 – 22.00 uur
Vrijheidskerk, Hobbemalaan 2a, Alkmaar
Hannie Ulrich, tel. 072 51 20 552.

Bijbelkring
Deze groep bespreekt met elkaar de teksten die in het
Evangelisch-Luthers Dagboek aangegeven staan
voorafgaand aan de zondag na de bijeenkomst van de
groep. De groep wil samen naar de bijbelteksten
luisteren en wisselt gedachten hierover uit. Door juist de
verschillende opvattingen naast elkaar te leggen,
ontstaat er steeds iets nieuws. Er is geen voorkennis
nodig. Respect voor de bijbeltekst en voor elkaar is
genoeg. Als dit u aanspreekt, bent u van harte welkom.
De bijeenkomsten vinden maandelijks plaats op het adres Oudegracht 43 van 20.00 uur
tot uiterlijk 22.00 uur. Telefonische inlichtingen bij Raphaël Schulte, tel. 072 51 59 678.
Verhalen over de kindertijd en jeugd van Jezus1
In de ons bekende evangeliën krijgen we
weinig zicht op de kindertijd en jeugd van
Jezus. Een enkele episode wordt slechts
genoemd. Bijvoorbeeld hoe de twaalfjarige
Jezus in de tempel de Schriftgeleerden
overtrof met zijn kennis en wijsheid. Al zeer
vroeg in de tijd (vanaf de tweede eeuw)
werden deze lacunes in het levensverhaal
over Jezus opgevuld. Er verschenen
geschriften met verhalen over Jezus als kind.
Ook werd voor het nageslacht opgeschreven
wie zijn grootouders waren en hoe Jozef en Maria elkaar hadden ontmoet. Men
verhaalde over de wonderen die Jezus als kind verrichtte. Het zijn boeiende vertellingen.
Met een waarheidsgehalte? Dat staat ter discussie. In de westerse kerk zijn ze in
vergetelheid geraakt. Dat is jammer, want vele kunstuitingen kunnen we niet begrijpen
zonder kennis van deze verhalen. In de orthodoxe wereld worden ze trouwens met
plezier gelezen.
We lezen tijdens vier woensdagavonden het ‘Proto evangelie van Jakobus’, de
‘Jeugdvertellingen van Thomas’, het ‘Arabische evangelie over Jezus’ jeugd’, een
gedeelte over de jonge Johannes de Doper (‘Uit het leven van Johannes de Doper’) en
als toegift ‘De geschiedenis van Jozef, de timmerman’.
En we kijken naar kunstwerken die een jonge Maria of een jeugdige Jezus tonen. Een
reader met de teksten wordt aangereikt.
Leiding:
Data en tijd:
Locatie:
Opgave:
1

ds. Nielspeter Jans
woensdag 17 en 31 oktober, 21 en 28 november, 20.00 - 22.00 uur
Vrijheidskerk, Hobbemalaan 2a, Alkmaar
Hannie Ulrich, tel. 072 51 20 552.

Titiaan Vecellio (1488/90 -1576), De Presentatie van Maria in de tempel van Jeruzalem, olieverf op doek, 335 x 775
cm, ca. 1535, Venetië, Gallerie dell’Accademia

Stilstaan op woensdag

Vanaf 7 november starten we weer wekelijks met
‘Stilstaan op woensdag’. We laten ons inspireren door
een bijbeltekst, een lied en/of een gebed. Een half uur
om stil te worden, tot rust te komen, ruimte te maken in
jezelf voor God. Nieuwe moed en kracht opdoen, je
gedragen weten. Om daarna weer op te staan en
verder te gaan. Iedereen is van harte welkom!
Leiding:
Data en tijd:
Locatie:
Inlichtingen:

verschillende gemeenteleden (bij toerbeurt)
woensdag 7 november tot en met 19 december, 19.30 - 20.00 uur
De Blije Mare, Kajakstraat 60, Alkmaar
Tinny Olie (tinnyolie-dijkstra@hotmail.com) of Anja Bergwerff
(anjabergwerff@gmail.com). Opgave is niet nodig, u kunt per keer een
keuze maken om te komen.

BIJ DE BRON
Leerhuisavond over depressie
Depressie is een veel voorkomende aandoening die soms
moeilijk bij jezelf te herkennen is. De omgeving merkt het vaak
vlugger op. In deze leerhuisavond bespreken we het
vóórkomen, de symptomen, de behandelingsmogelijkheden
inclusief het gelovig perspectief.
Waarom praten we in onze kerkgemeenschap over depressie? Ook omdat we ons
kinderen van God weten en Zijn leiding over ons leven. Juist daar merkt een depressief
iemand heel weinig van en dat kan veel geloofsonzekerheid met zich meebrengen.
Als gelovig psychiater én als genezen patiënt heb ik de nodige ervaring hierin
opgebouwd die ik graag met u die avond wil delen. Ook de positieve kanten van een
depressieve episode wordt belicht. Uw vragen en eigen ervaringen komen ruimschoots
aan bod. Dát maakt de avond boeiend. Discretie ten aanzien van de ontboezemingen
van de deelnemers is vereist. We hopen op een mooie avond!
Leiding:
Datum en tijd:
Locatie:
Opgave:

drs. Theo Bruin
donderdag 11 oktober, 20.00 - 22.00 uur
Vrijheidskerk, Hobbemalaan 2a, Alkmaar
Hannie Ulrich, tel. 072 51 20 552.

Interreligieuze en – levensbeschouwelijke dialoog over compassie
Sinds een aantal jaar bestaat de drieboekengroep 3BG, waarin joden, christenen en
moslims zich samen verdiepen in de boeken van hun tradities: Tenach, Nieuwe
Testament en Koran. De groep is inmiddels aangevuld met een humanist en een
boeddhist en noemt zich nu 3BG+. Op deze middag luisteren we eerst naar korte

inleidingen over compassie. Vervolgens worden we
uitgenodigd te delen hoe dit thema onszelf bezighoudt
en wat dat te maken heeft met hoe wij in het leven
staan.
Inleiders zijn Andy Deutsch, joodse gemeente, ds.
Cokkie Groot, imam Elhoussaine Essabir, Henk
Hansler, Humanistisch Verbond en een boeddhist.
Leiding

:

Marleen Kramer, coördinator
inloophuis De Zwaan
Vrijdag 21 september, 15.15 – 17.00 uur
Moskee Bilal, Montalbaen 4, 1813 EB Alkmaar
Vrijwillige bijdrage na afloop
www.dezwaan-alkmaar.nl/programma of Annemarie Pronk,
Tel. 06 55 27 61 04.

Datum en tijd:
Locatie:
Kosten:
Info en opgave:

Leeskring Oudorp
Elke twee maanden een boek lezen en daar samen over
nadenken en spreken? Dat kan in de Wijkplaats in
Oudorp. Bij toerbeurt leidt één van de deelnemers de
avond in. De ervaring is dat de bij elkaar gevoegde
indrukken een boek rijker maken. En dat schept een
onderlinge band. Op dit moment zijn er 12 deelnemers.
Gespreksleider:
Ferdinand van Melle, theoloog en publicist
Locatie:
De Wijkplaats, Herenweg 14, Oudorp
Informatie en opgave: Christien Noordegraaf, c.noordergraafesmeijer@upc.mail.nl.

Stiltekring
Bereid zijn om stil te worden, te blijven bij wat er is en je te
richten op de ruimte van de Eeuwige. We mediteren samen
gezeten in een kring, na een korte inleiding, zittend en
meditatief wandelend in de kerkzaal. Daarna drinken we een
kop thee en wisselen we ervaringen uit.

Leiding:
Data en tijd:
Locatie:
Opgave:

Axel Bolderheij
De derde dinsdag v.d. maand, 14.30 -16.00 uur, 1e bijeenkomst:
18 september
Pius X kerk, ingang Hobbemalaan 125, Alkmaar
Hannie Ulrich, tel. 072 51 20 552.

GELOOFSBELEVING
Olde Mare café
Om de band tussen oudere gemeenteleden te versterken wordt
op een aantal woensdagmiddagen een bijeenkomst
georganiseerd waarin, naast gezelligheid, ook een inhoudelijke
lezing wordt gegeven.
In dit najaar vindt het Olde Mare Café plaats op:
26 september: Een levenseinde als Abraham.
Als we konden kiezen, zouden we een levenseinde willen als
Abraham: ‘En Abraham stierf, oud en van het leven verzadigd’.
Maar in hoeverre kunnen we en mogen we van onszelf kiezen
als het het einde van ons leven betreft? De maatschappelijke
discussie rond het levenseinde en de euthanasiewet laait in de
media en politiek telkens weer op. En dan gaat het vaak over de
ruimte die de wet al dan niet zou bieden. Maar hoeveel ruimte
geven we ons zelf als het ons eigen leven betreft? We proberen deze middag openhartig
en persoonlijk een onderling gesprek over dit onderwerp te voeren.
Leiding: ds. Sibilla Verhagen
7 november: Islamitische gebruiken.
Er zal uitleg gegeven worden over de diverse kleding, die
gedragen wordt bij: huwelijk, uitvaarten, feesten, enz.
Interessant om hier wat meer over te weten. Het betreft hier de
Hindoestaanse cultuur en de Surinaamse moslimcultuur.
Asha, Bianca en Esther zullen u de diverse stijlen laten zien.
Leiding:
Data en tijd:
Locatie:
Inlichtingen:

Gerard Kluft
26 september, 7 november tijdens de uren op woensdag van de Open
Kerk,14.00 -15.30 uur
De Blije Mare, Kajakstraat 60, Alkmaar
Gerard Kluft, tel. 06 43 25 59 16, email: g.kluft@upcmail.nl.

The Parenting Course.
Heb jij kinderen? Dan weet je dat, hoe leuk ook, er best
wat uitdagingen komen kijken bij de opvoeding. Geen
enkele opvoeding is perfect (zouden we wel willen!),
maar met praktische tools kan je vaak al een stuk verder
komen. De Parenting Course is een opvoedcursus voor
ouders van 0 tot 10-jarigen. Het is een leuke en
laagdrempelige manier om in een relaxte sfeer met
andere ouders ervaringen uit te wisselen en je te
bezinnen op de opvoeding. Ontmoeting, herkenning en
inspiratie staan centraal.

De cursus is geschikt voor iedere ouder, ongeacht burgerlijke staat, culturele
achtergrond of levensovertuiging. De Parenting Course is gebaseerd op christelijke
principes, maar is voor iedere ouder relevant.
Thema’s van de cursus zijn: bouwen aan veiligheid, ontdekken van genegenheid
ontwikkelen van vrijheid, leren van sociale vaardigheid, groeien naar zelfstandigheid.
Informatie over de cursus: www.parentingcourse.nl .
Leiding:
Datum en tijd:
Locatie:
Kosten:
Info en opgave:

Anja Bergwerff
dinsdag 23 en 30 oktober, 6, 13 en 20 november 19.30 – 21.30 uur
De Blije Mare, Kajakstraat 60, Alkmaar
het werkboek kost € 8,50 per stuk
anjabergwerff@gmail.com per mail of telefonisch: 072-5624423.

Gospel Night in De Blije Mare
Vrijdag 21 september organiseren de Open Hof,
Evangelische Broedergemeente en de Protestantse
Gemeente te Alkmaar voor de vierde keer een Gospel
Night. Deze avond treden op: The Young Spirit Singers
uit Dirkshorn en de Orleana jazzband. Beide hebben in
de gospelmuziek hun sporen ruimschoots verdiend. Het
belooft een avond te worden die je niet gauw zult vergeten. De toegang is gratis. Bij de
uitgang wordt gecollecteerd. Kom op tijd want vol = vol.
Datum en tijd:
Locatie:

vrijdag 21 september; de avond begint om 19.30 uur, de zaal is open
vanaf 19.00 uur
De Blije Mare, Kajakstraat 60, Alkmaar.

Kerstwandeling 2018
Dwars door alle duisternis, gaat een spoor van licht......
Vrijdag 14 december gaat de negende kerstwandeling van
start. De wandeling gaat langs diverse locaties. Dit jaar met
vele nieuwe elementen Deelname: gratis. Voor iedereen is er
koffie, thee en chocolademelk.
Datum:
vrijdag 14 december, 18.30 uur. Duur van de wandeling: anderhalf uur.
Info en opgave: digitaal via dekerstwandeling@gmail.com of tel. 072 56 12 301. Bij de
aanmelding hoort u op welke locatie u start.
Bijzondere kerstavonddiensten
Kerstzangdienst in de Grote Kerk te Alkmaar
Datum en tijd: woensdag 19 december 19.00 uur.

Kerstzangdienst in De Terp te Oudorp.
Met medewerking van Adinde Broersen, Stefan Broersen,
Peter Swier, Rens Boerke, Inge de Bree en Anita Boekelaar.
Voorganger:
Datum en tijd:
Locatie:
Inlichtingen:

ds. Ferdinand van Melle.
zondag 23 december, 21.00 uur
De Terp, Kerklaan 4, Oudorp
Anita Boekelaar. anitaboekelaar@hotmail.com.

KERK, KUNST EN CULTUUR
Filmavonden najaar 2018
Donderdadg 4 oktober

Être et Avoir

Een met veel liefde gemaakte, ontroerende succesdocumentaire over een van de vele
honderden Franse dorpsschooltjes, waar alle leerlingen in één
klas passen. In een klein dorpje in de Auvergne geeft Georges
Lopez in zijn eentje les aan een klasje met dertien kinderen
van vier tot twaalf jaar. Geduldig en liefdevol onderwijst hij
deze verschillende kinderen met een verschillende leeftijd,
karakter en niveau. Van de strenge winter tot aan de
zomervakantie volgen we hun leerproces, afgewisseld met
lyrische beelden van het veranderende landschap in deze
dunbevolkte streek. Philibert filmde de kinderen ook thuis op
de boerderij, als ze aan het werk zijn of op hun huiswerk zitten
te zwoegen, al dan niet ‘geholpen’ door hun ouders. Het einde
van de film is tevens het einde van de loopbaan van de
onderwijzer: hij gaat met pensioen en neemt geëmotioneerd
afscheid.
Donderdag 22 november

Fill the void

Shira - de jongste dochter in een streng orthodox joods gezin - kijkt
enorm uit naar haar bruiloft. Op het moment dat haar droom bijna
wordt verwezenlijkt, slaat het noodlot toe. Haar oudere zus Esther
sterft tijdens de geboorte van haar zoon en Shira's huwelijk wordt
uitgesteld.
Esthers weduwnaar Yochay wordt voorgesteld te hertrouwen in het
buitenland. Shira's moeder wil – na de dood van haar dochter – niet
ook haar schoonzoon én kleinkind verliezen en doet een schokkend
voorstel: Shira wordt gedwongen te kiezen tussen gehoorzaamheid
aan haar familie en haar eigen gevoelens.

Locatie:
Opgeven maaltijd:
Kosten maaltijd:

De Blije Mare, Kajakstraat 60
Asha Sewpersad, info@deblijemare.nl, 072-5622627, beheerder
De Blije Mare (tot 1 dag van tevoren)
inclusief consumptie zijn € 5,50 en voor mensen met een kleine
beurs € 4. Aanvang maaltijd: circa 18.30 uur. Inloop vanaf 18.15
uur. Aanvang film: circa 19.45 uur. Toegang film: gratis. Koffie en
thee kosten dan € 1,-.

Het Zonnelied: zingen en bezinnen

Het Zonnelied of Lofzang van de Schepselen is de meest
bekende tekst van Franciscus van Assisi. Hij schreef het lied
ongeveer twee jaar voor zijn dood in 1226. De
oorspronkelijke melodie is helaas verloren gegaan, maar juist
dat heeft velen geïnspireerd om zelf de muziek te schrijven.
Het Zonnelied is een schatkamer om de spiritualiteit van
Franciscus op het spoor te komen.
Dat zullen we deze middag doen door de tekst aandachtig te
lezen en door verschillende versies van het Zonnelied te
zingen en er enkele te beluisteren.
‘Zingen is twee keer bidden’ schreef Augustinus al in de
vierde eeuw.
Als we eenmaal de smaak te pakken hebben, zijn er ook nog andere franciscaanse
liederen om te zingen. Een workshop voor wie zich graag bezint en zingt.
Fer van der Reijken (1960) is franciscaan. Hij werkte voorheen o.a. als godsdienstleraar
en pastoraal werker en coördineert vanaf 2014 het stadsklooster La Verna in
Amsterdam.
Leiding:
Datum en tijd:
Locatie:
Kosten:
Info en opgave:

Fer van der Reijken
Vrijdag 9 november, 14.30 – 16.45 uur
Remonstrantse kerk, Fnidsen 37, Alkmaar
€ 10,00
Annemarie Pronk, telefoon: 06 55 27 61 04.

Colofon:
Taakgroep Vorming & Toerusting
Protestantse Gemeente te Alkmaar
E-mail: vorming.toerusting@pg-alkmaar.nl

