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HIER IN DE KOU 

 
Hoe leit dit kindeke hier in de kou 
ziet eens hoe alle zijn ledekens beven 
Een kerstliedje dat ik als kind zong. Ik denk niet dat het 
tegenwoordig nog veel in kerken zal klinken. Maar denkend over 
het komend kerstfeest schoot het zo maar in mijn gedachten. Hier 
in de kou. Zelf opgroeiend vanaf eind jaren ’60 in decennia van 
gemiddeld stijgende welvaart had ik niet gedacht dat kou ooit ons 
probleem zou zijn. Wij hebben immers - zoals de in mei overleden 
Diet Zwart graag tegen me zei - “dat knopje van de verwarming in 
huis, waarmee je het zomaar lekker warm kunt maken”. Diet had 
natuurlijk de tijd nog wel meegemaakt dat dat allemaal niet zo 
makkelijk ging, de tijd van de kolenboer en de tijd van vóór de 
centrale verwarming. Zij bleef zich over ‘dat knopje in haar huis’ 
haar hele leven dankbaar verwonderen. Vrij plotseling zitten we 
echter in een situatie waarin niet iedereen zomaar meer het huis 
kan verwarmen en zitten er in ons land mensen in de kou. Zeker 
de mensen die wonen in huizen die niet goed geïsoleerd zijn, en 
dat zijn er in ons land nog best veel, 90.000 huishoudens in de 
randstad alleen al, las ik ergens. 
 
Midden in de winternacht? 
En zo beleven we kerstmis dit jaar weer in een nieuwe situatie. We 
vieren het grote geloofsgeheim dat God zelf naar de wereld kwam, 

dat Hij ons menselijk bestaan 
ging delen en dus ook te maken 
had met zoiets vervelends als kou 
lijden. Een klein kind, geboren in 
een wereld waarin er geen plaats 
voor hem was, en midden in de 
winternacht. Het hagelde en ’t 
sneeuwde en ’t was er zo koud, 
de rijp lag op de daken, zong ik  
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vroeger, overigens alweer geen oud-katholiek kerstliedje. En dat 
zal wel niet toevallig zijn. De oud-katholieke kerstliederen zoals die  
in ons blauwe gezangboek staan zijn heel wat meer geijkt op de 
bijbel dan kerstliederen die zich toeleggen op de verbeelding van 
de winterkou. Als je in Lucas 2 leest over de geboorte van Jezus 
kun je lezen dat het donker was in de nacht dat hij geboren werd 
en dat hij in een voederbak kwam te liggen omdat er voor zijn 
ouders en hem geen plaats was in de herberg, maar nergens in de 
bijbel staat dat het winter was. Er staat geen enkele aanwijzing 
over welke tijd van het jaar het was. Pas vanaf de vierde eeuw na 
Christus ging men de geboorte van Christus vieren op 25 
december.  
 
In de kou staan 

Die datum is natuurlijk niet toevallig gekozen. Op ons noordelijk 
halfrond werkte de zonnewende, de terugkeer van het licht, mee 
bij de beleving van de komst van Gods licht op aarde. We vieren 
dus wel kerstmis op 25 december, maar dat betekent niet dat we 
weten op welke dag van het jaar Jezus nou echt geboren is. Is 
daarmee het idee dat Jezus in de kou zou zijn geboren dus ook 
maar onzin? 
Dat niet per se, lijkt me. Je kunt los van de tijd van het jaar en het 
weer in elk geval wel zeggen dat zijn ouders in de kou kwamen te 
staan, toen bleek dat ze hoogzwanger in geen enkel huis konden 
overnachten. En zo kun je ook met recht zeggen dat Jezus 
terechtkwam in een koude wereld, waarin zijn ouders meteen met 
hem moesten vluchten om te ontkomen aan de kindermoord van 
koning Herodes. 
Koud is de wereld in veel opzichten nog steeds. Veel mensen ter 
wereld hebben, net als Jezus en zijn ouders, geen dak boven hun 
hoofd, geen veilige haven voor de nacht. Veel mensen moeten 
leven in oorlog, honger en onvrijheid. Veel kinderen groeien op in 
mensonwaardige situaties. Christus is geboren als één van hen. In 
Hem weet God uit ervaring wat het is om in de kou te staan. 
Figuurlijk én letterlijk. 
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Licht én warmte 
Als kerstmis een feest van licht én warmte is, zoals zovelen 
zeggen, dan zou het ook betekenis moeten hebben voor de kou 
die we in op dit moment ervaren. Of dit nu kou is in meer 
figuurlijke zin of de letterlijke kou van een niet te verwarmen huis. 
Als kerk ontkomen we trouwens ook niet aan deze realiteit. Zoals 
u in dit blad kunt lezen is het verwarmen van ons gebouw een 
onbetaalbare zaak geworden, en dus zal het ook in de kerk kouder 
zijn dan we gewend waren. Hopelijk alleen letterlijk dan. 
Geraakt door de noden van onze tijd proberen we ons als 
christenen te richten op het delen en verspreiden van licht en 
warmte. Hoe we dat concreet willen doen, daarover kunt u in dit 
blad meerdere initiatieven vinden.  
Ook in de zorgen van deze dagen is ons geloof een bron van troost 
en inspiratie. Dat God als mens op aarde kwam betekent dat de 
kou waaraan mensen nu en we ook zelf lijden Hem een zorg is. Hij 
weet wat het is om mens te zijn, Hij weet wat we doormaken. Zijn 
komst op aarde wil licht en warmte zijn in ons leven, en de hoop 
die ons gaande houdt. Zijn geboorte raakt ons met een liefde die 
kou verdrijft en ons in beweging zet om warmte te verspreiden 
waar we kunnen, gesterkt door zijn Geest.  
Ik wens u allemaal licht toe in deze donkere maanden waarin we 
ons richten op het licht! 

Erna Peijnenburg 
 
BRIEF VAN DE PENNINGMEESTER 
Beste medeparochianen, 
Hoge prijzen van levensmiddelen en torenhoge energieprijzen, het 
baart veel mensen zorgen. Voor onze parochie is het helaas niet 
anders. Met de prijsverhoging die ons te wachten staat nadat ons 
huidige contract in januari afgelopen is, wordt verwarming van de 
kerk in de huidige omstandigheden een onbetaalbare zaak. 
Ondanks het aangekondigde prijsplafond wordt de gasprijs (en 
elektriciteitsprijs)verdriedubbeld tot een bepaald verbruik. Komen 
we boven dat gebruik (wat we, als we stoken zoals gebruikelijk  
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was, ruimschoots doen) dan gaat de prijs zelfs vijf keer over de 
kop.  
Dit is het moment voor het bestuur om kosten en baten tegen 
elkaar af te wegen, en uit die gedachte is het volgende 
voortgekomen: 
1. De energieprijs gaat niet meer, of maar beperkt dalen. 
2. Nederland (en dus ook de kerk) moet van het gas af. 
3. De verwarming in de kerk voldoet niet 
4. De isolatie in de kerk (enkelglas in de ramen) maakt e.e.a.  
             er niet beter op.  
Uw bestuur is van mening dat we zo snel mogelijk werk moeten 
maken van isolatie (voorzetramen in de kerk) en alternatieve 
verwarming (bijvoorbeeld door middel van een warmtepomp). 
Mocht dit inderdaad de beste richting zijn (ook daarover wordt 
nog advies ingewonnen)  dan denken we dat het een investering 
gaat zijn van rond de 20.000 euro (offertes worden binnenkort 
aangevraagd en dan zal het bestuur hier uiteraard op 
terugkomen.) Met de huidige energieprijzen, hebben we dat 
bedrag in ca 5 jaar terugverdiend, wellicht al eerder. 
Dan nog blijft het een investering die de parochie niet zomaar kan 
ophoesten. Door het inzakken van de aandelenmarkt is ons 
vermogen al met 30.000 euro gedaald, en aandelen verkopen is op 
dit moment niet echt een goed plan, al zal dat er waarschijnlijk wel 
van gaan komen. 
Natuurlijk gaan we ook bij de landelijke kerk en de bestaande 
fondsen een aanvraag doen voor een tegemoetkoming in deze 
kosten. 
Daarbij hopen we natuurlijk ook op u, we zouden bv een rekening 
kunnen openen die alleen gericht is op het verwerven van fondsen 
ten behoeve van verwarming en isolatie. Alle hulp is welkom, alle 
kleine beetjes helpen immers! Als we isolatie en alternatieve 
verwarming kunnen realiseren is dat tevens een behoorlijke 
waardevermeerdering van het gebouw. 
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We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen, staan voor 
goede suggesties altijd open en hopen dat we, indien mogelijk, op 
uw steun mogen rekenen. 

Met vriendelijke groet, 
namens het kerkbestuur van de parochie Alkmaar 

Mw. P.J. Hofman-Janssen, penningmeester. 
 
PAK EEN DEKENTJE! 
Het is tegenwoordig kouder in de kerk, helaas. Een warme trui of 
jas is aanbevolen. En: er zijn tegenwoordig dekentjes in de kerk. 
Gewoon lekker over de benen leggen, of om de schouders, wat u 
wilt. Ze liggen achter in de kerk, klaar om gebruikt te worden! 

 
VOEDSELBANKJE 
Naast de energiekosten speelt ook de inflatie ons parten. Alles 
wordt duurder en niet zo’n beetje ook. Het brengt mensen in de 
problemen. Ook mensen om ons heen, in onze parochie, 
misschien u zelf wel. 
In de kerk willen we graag een voedselbankje oprichten. U moet 
dat letterlijk zien: een bankje (of iets dergelijks) waarop voedsel 
kan worden gezet. En weer meegenomen, door wie het nodig 
heeft. Een pak koffie, wat koekjes, andere dingen die houdbaar 
zijn. We zullen zorgen voor een beschutte plek in de kerk, waarin 
ieder anoniem iets neer kan zetten of kan meenemen. Een klein 
steuntje in de rug, een meevallertje in moeilijke tijden. Het is een 
experiment, waarvan we zullen zien of het werkt in onze parochie. 
Onder het motto: naar de kerk op zondag: je neemt er wat van 
mee… 
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GEBEDSHOEKJE IN DE KERK 
Het is een beetje toevallig ontstaan, het gebedshoekje in onze 
kerk, gewoon door het vele heen en weer slepen met banken en 
stoelen dat we een paar jaar moesten doen vanwege de steeds 
weer veranderende corona-regels. 
Maar: het is er nu. En uw bestuur vraagt zich af: Moet het er 
blijven?  
Naast de plaats waar we kaarsen aansteken en die er al langer is 

kan dit de plaats zijn waar we 
ruimte hebben om aandacht 
te vragen voor een actueel 
thema, zoals nu de oorlog en 
Oekraïne, er is een plek om 
een rouwkaart neer te zetten, 
en er ligt op dit moment ook 
een boekje waar mensen 
gebeden in kunnen schrijven. 

Op de gemeentevergadering van 26 oktober werd ook gezegd dat 
er teksten ter bezinning zouden kunnen liggen of dat er misschien 
iets zou kunnen komen waar de aandacht op gericht kan worden, 
zoals bijvoorbeeld een icoon.  
We gaan met deze ideeën aan de slag. Uw mening en suggesties 
blijven van harte welkom! 
 
LAURENTIUSLEZING: HET WERK VAN EEN JUSTITIEPASTOR 
Hoe is het om pastor te zijn in de gevangenis?  
Justitiepastor Wim Timmer heeft al vele jaren ervaring in dit werk 
en binnen diverse gevangenissen in ons land. Hij komt er over 
vertellen en geeft ook graag antwoord op uw vragen. 
Zaterdag 26 november in onze kerk. Aanvang 15.00 uur, borrel na. 
De entree is gratis. Een gift aan ‘De Engelenbak’ is welkom. 
De Engelenbak is de groep vrijwilligers die het werk van de 
justitiepastor ondersteunt, en die met dat geld weer dingen kan 
organiseren. 
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EETGROEP 
Een eetgroep in de kerk, een gelegenheid om gezellig met elkaar 
te eten voor wie dat wil. Dat plan broeide al een tijdje. En net toen 
we het concreet wilden gaan opstarten gooide de hoge 
stookkosten roet in het eten. In de kerk gaat zoiets nu niet. 
Maar toen ontstond er een ander plan. Een eetgroep in onze kerk 
zou ook mobiel kunnen bestaan en zou kunnen plaatsvinden op 
meerdere plakken in het uitgebreide gebied van onze parochie. 

Wij nemen de aftrap op vrijdag 9 december. 
Maximaal tien mensen zijn welkom om bij ons 
thuis te komen eten. Aanmelden via email, 
erna.peijnenburg@okkn.nl vóór 8 december. 
Een vrijwillige financiële bijdrage mag, hoeft 
niet. En er is ook geen verplichting om daarna 

zelf een keer te moeten gaan koken! 
Maar: het zou wel leuk zijn als meer mensen ook wel eens een 
keer zouden willen koken voor parochianen. Wie weet kan het dan 
wel vaker gebeuren, steeds bij iemand anders en dus niet alleen in 
Alkmaar-centrum maar ook wel eens in Heiloo of ten noorden van 
Alkmaar of in Heerhugowaard… Ieder kan natuurlijk zelf aangeven 
hoeveel mensen er bij jou thuis welkom zijn. Vier of zes is ook 
mooi! Er kan ook iemand bij u of jou thuis komen helpen koken 
voor een groep. Interesse? Wij gaan graag met jou/u in gesprek 
over de mogelijkheden. 
Maar eerst de aftrap, die is op 9 december bij ons. Wij hebben er 
al veel zin in. We hopen op uw aanmelding! 

 
Henk Hudepohl en Erna Peijnenburg 

 
 

mailto:erna.peijnenburg@okkn.nl
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KERSTSTUKJES MAKEN ONDER LEIDING VAN ANNELIES 
Dit jaar is er de kans om uw eigen kerststukje te maken onder 
leiding van Annelies Hoetjes. Het vindt plaats in de kerk op twee 
momenten: donderdag 15 december om 14.00 uur en zaterdag 17 
december om 14.00 uur (dit tijdstip is ook voor kinderen!) 
De kosten zijn € 10,00 voor volwassenen en € 5,00 voor kinderen. 
Voor wie de prijs een drempel is: die kan contact opnemen met de 
pastoor. 
Opgave via mail aan Annelies: fam.hoetjes@kpnmail.nl 
Wees er snel bij want vol is toch helaas wel vol. 
 
 
 
 
 
 
 
KERSTMIS VIEREN, OOK MET KINDEREN 
Dit jaar zal het toch 
hopelijk na twee jaar, 
weer mogelijk zijn om 
kerstmis te vieren, en dan 
ook met de kinderen! In 
2019 hadden we nog een 
volle kerk tijdens die 
dienst om 17.00 uur, 
omdat kinderen uit heel 
Alkmaar met hun ouders onze kerk wisten te vinden. Hoe we dit 
jaar de viering zullen gaan aanpakken is nog niet bekend, want we 
moeten hem nog gaan voorbereiden, en ‘we’ zijn: Annelie Volgers, 
stagiair Tjeerd Visser en Erna Peijnenburg. Maar we hebben er wel 
al zin in! 
Om 21.00 uur is dan de plechtige viering van de kerstnacht. En ook 
daar zien we dit jaar wel bijzonder naar uit!  

 

mailto:fam.hoetjes@kpnmail.nl
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OVERZICHT VAN DIENSTEN EN LEZINGEN 

datum   soort dienst                       lezingen                             voorganger / lezer 
13-11 23e zondag na Pinksteren (28) 
 L 495  2 Makk. 7:1-2, 9-14 N. van Tartwijk 
    2 Tess. 3:7-13 
    Lucas 20:27-38 Pastoor E.Peijnenburg
  
20-11 Laatste zondag na Pinksteren 
 Dienst van Schriftlezing en Gebed 
 L 497  Maleachi 4:1-6   
    Openbaring 3: 7b-12 
    Lucas 21:5-19 Koen, Maurits en Mei
  
EINDE VAN LEZINGENCYCLUS JAAR C 
 

 
BEGIN VAN LEZINGENCYCLUS JAAR A 
 
27-11  1e zondag van de Advent Jesaja 2:1-5                       N. Hofman                

L 11   Romeinen 13:8-14 
    Matteüs 24:32-44            Pastoor E.Peijnenburg 
 
04-12 2e zondag van de Advent Jesaja 11:1-10                   W. Ramler  
 L 13   Romeinen 15:4-13  
    Matteüs 3:1-12                 Pastoor E.Peijnenburg 
     
11-12 3e zondag van de Advent Jesaja 35:1-10                   A. Peijnenburg 
    L 15   Jakobus 5:7-10 
       Matteüs 11:2-11               Pastoor E.Peijnenburg
     
18-12 4e zondag van de Advent Jesaja 7:10-17                   N. van Tartwijk  
 L 17   Romeinen 1 :1-7 
    Matteüs 1:18-25               Pastoor E.Peijnenburg 
 
24-12* Kerstnacht voor kinderen van 4 – 12 jaar                  Pastoor E.Peijnenburg 
 Aanvang 17.00  uur 

   
24-12* Kerstnacht  Jesaja 9:1-6                        V. Schulze  
 L19   Titus 2:11-14 
 Aanvang 21.00 uur Lucas 2:1-20                      Pastoor E.Peijnenburg
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25-12  Kerstdag  Jesaja 52:7-10 M. Lodder  
 L21   Hebreeën 1:1-12 
    Johannes 1:1-14 Pastoor E.Peijnenburg 
 
01-01 Naamgeving en besnijdenis van onze Heer Jezus Christus    
 L 31   Numeri 6:22-27 A. Peijnenburg 

Handelingen 4:8-12 
Lucas 2:21  Pastoor E.Peijnenburg 

 
08-01 Epifanie  Jesaja 60:1-6 W. Ramler  
 L 36   Efeziërs 3:1-12 

Matteüs 2:1-12 Pastoor E.Peijnenburg 
 
15-01 Zondag van de doop van de Heer in de Jordaan 
 L 38   Jesaja 42:1-9 N. Hofman  
    Handelingen 10:34-38 
    Matteüs 3:13-17 Pastoor E.Peijnenburg 
 
22-01 Zondag van de Bruiloft te Kana 
 Lezingen niet  1 Kronieken 16:8-17 N. van Tartwijk  
 in lectionarium  Openbaring 22:16-17 
    Johannes 2:1-11 Bisschop D.J. Schoon 

 
29-01 Opdracht van de Heer in de tempel 
 L 508  Maleachi 3:1-4 V. Schulze  
    Hebreeën 2:14-18 
    Lucas 2: 22-40 Pastoor E.Peijnenburg 
 
 

• Alle diensten beginnen om 10.00 uur. Indien dit niet zo is dan 
staat de tijd van aanvang speciaal vermeld in bovenstaand 
overzicht. 

• Staat de voorganger niet vermeld? Op de website, 
www.alkmaar.okkn.nl kunt u onder het kopje ‘vieringen’ de 
meest actuele lijst met voorgangers zien. 

• Let op: de diensten waar (*) bij staat zijn niet op een zondag! 

• Wie verhinderd is op één van de bovenstaande data, zorgt zelf 
voor een vervanger en geeft dit door aan de koster! 

 
 

http://www.alkmaar.okkn.nl/
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MISDIENAARSROOSTER (tot en met februari 2023) 
naam             datum   
Sandra van der Helm 04-12, 01-01 
Eric Overtoom  27-11, 25-12, 08-01, 05-02, 19-02  
Maurits Pico  13-11, 18-12, 15-01, 12-02, 26-02  
Gerard Wilts  11-12, 24-12, 22-01, 22-02   

 
* zijn diensten, die op een andere dag of tijdstip beginnen dan op  

zondag om 10.00 uur 
Wie verhinderd is op één van de bovenstaande data, zorgt zelf voor een 

vervanger en geeft dit door aan de koster! 

 
ROOSTER 

Datum Koster Koffie 

13 november W. Ramler L. Vlaar 

20 november K. Zoon N. Hofman 

27 november E. Overtoom E. Overtoom 

  4 december S. v.d. Helm W. Ramler 

11 december V. Schulze A. Hoetjes 

18 december W. Ramler A. Voerman 

24 december G. Wilts K. Zoon 

25 december E. Overtoom E. Overtoom 

  1 januari S. v.d. Helm L. Vlaar 

  8 januari E. Overtoom E. Overtoom 

15 januari K. Zoon N. Hofman 

22 januari W. Ramler A. Hoetjes 

29 januari V. Schulze A. Voerman 

  5 februari E. Overtoom E. Overtoom 

12 februari K. Zoon L. Vlaar 

 
Bij verhindering graag zelf zorgen voor een vervanger/ster 

en s.v.p. doorgeven aan Willy Ramler-Wijker 
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OUD EN NIEUW 
Dit jaar is er geen oudejaarsviering in onze kerk, omdat 
Nieuwjaarsdag op een zondag valt en we elkaar dan hopelijk 
zullen begroeten. Na de dienst zullen we uiteraard de gelegenheid 
hebben elkaar te ontmoeten en elkaar een gezegend Nieuwjaar te 
wensen. 
De Nieuwjaars vesper in onze kathedraal in Haarlem zal 
plaatsvinden op zondag 8 januari om 16.00 uur. Na afloop is de 
ontmoeting met de bisschop, de geestelijken en parochianen van 
alle Haarlemse parochies altijd erg gezellig en die wordt nóg 
gezelliger als u en jij er ook bent. Weet je welkom! 
 
VOLKSKERSTZANG 
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 zijn begin 
november van start gegaan en er is nog plek voor enkele bassen 
(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, onze Grote Kerk, op 
zaterdagavond 17 december 2022. 

De werkgroep Volkskerstzang 

mailto:info@volkskerstzangalkmaar.nl
https://volkskerstzangalkmaar.nl/
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UIT DE ALKMAARSE RAAD VAN KERKEN 
Vergadering 21 september 
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. 
Sociaal spreekuur leger des heils 
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. 
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Dan is het goed om te weten dat er plekken 
zijn waar hulp geboden kan worden. Een 
van die plekken is het Sociaal Spreekuur bij 
het Leger des Heils.  
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, éénmaal 
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 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. 
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U kunt het Leger des Heils vinden aan de Burgpoelwaard 2-4, 1824 
DW Alkmaar (naast station Alkmaar-Noord) en bereiken via tel. 
072-5616020 of mdv.alkmaar@legerdesheils.nl 

Ria de Rijke, 
secretaris ARK 

 
STEUNPUNT VERLIES EN ROUW 
Het Steunpunt is een initiatief van aandachtscentrum de Zwaan in 
Alkmaar.  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 15 november is het thema ‘feestdagen en rouw’. Leven met 
een groot verdriet door verlies van een dierbare kan extra zwaar 
zijn rond de feestdagen van december. Eva zal deze middag leiden 
en met elkaar bespreken we hoe we die feestdagen een goede en 
zinvolle invulling kunnen geven. Aan de orde komen: keuzes 
maken, verwachtingen 
van anderen, je eigen 
pad volgen, zelf initiatief 
nemen, je eigen waarden 
leren kennen, luisteren 
naar je intuïtie. 
Op 20 december is het 
thema ‘kerstmiddag’. We 
praten met elkaar over 
de lichtpuntjes in ons 
leven, die er ook zijn 
naast al het verdriet. Juist in deze donkere tijd waarin je het 
verdriet misschien extra voelt kan het goed zijn om te kijken naar 
de dingen waar je troost uitput. Het is in feite een vervolg op 15 
november.  Uiteraard schenken we er warme chocolademelk (en 
koffie/thee) bij en eten iets lekkers. 
 

mailto:mdv.alkmaar@legerdesheils.nl
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Wees welkom om 14.00 uur in Aanloophuis de Steiger, Luttik 
Oudorp 93 in Alkmaar. Graag opgeven of je komt. 
Er wordt een bijdrage van € 5,00 gevraagd voor koffie en thee. 
Voor informatie: Marja Ligterink 06-30088610 of kijk op de 
website van de Zwaan: https://www.dezwaan-alkmaar.nl/verlies-
en-rouw. Daarop staan ook de thema’s voor januari en februari 
2023.   
 
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. 
Het taalcafé is in Wijkwaard aan de Muiderwaard op maandag- en 
donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur. Dus heb je nog een paar 
uur over, kom dan eens een kijkje nemen. 
Meer informatie is te vinden op www.alkmaartaalthuis.nl 
 

PAROCHIEBLAD DIGITAAL 
Het is mogelijk om dit parochieblad digitaal te ontvangen in plaats 
van de papieren versie. Diverse lezers zijn u al voorgegaan.  
Heeft u belangstelling? Laat het Willy Ramler-Wijker weten via 
thjramler@quicknet.nl 
 

 
 
 

 
 

 

https://www.dezwaan-alkmaar.nl/verlies-en-rouw
https://www.dezwaan-alkmaar.nl/verlies-en-rouw
http://www.alkmaartaalthuis.nl/
mailto:thjramler@quicknet.nl
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TOEVAL  - FREEK DE JONGE 

 
Als het toeval met de deuren slaat 
het wrede lot je pet te boven gaat 

dan hoop ik dat je hart zo openstaat 
dat je lust te leven niet vergaat 

 
Als de moed zakt en de avond valt 

je machteloos je vuisten balt 
weet dan dat morgen er voor zorgen zal 

dat er een weg loopt door het dal 
 

Je brengt me dikwijls in verlegenheid 
als je me vraagt: hoe moet ik voort? 

Twijfel is de laatste zekerheid 
waarheid een verworden woord 

 
Als het lot je op de hielen zit 

je doormaalt: waarom overkomt mij dit? 
En je vergeefs om rust van binnen bidt 

vuur het geheim blijft van de smid 
 

Als je geschrokken denkt: een hypocriet 
als je ’s morgens in de spiegel ziet 

De vlucht vooruit geen uitkomst biedt 
want zelfs de grens heeft een limiet 

 
Een storm steekt op, verwaait verzekering 

wat rest is schuldgevoel en spijt 
Je kunt niet leven uit berekening 

geef de ruimte, neem de tijd 
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EEN OK STEIGER BIEDT DE OPLOSSING 
U kunt bij de Oud-Katholieke parochie van Alkmaar een aluminium 
steiger van maximaal 8 meter werkhoogte huren. Inclusief 4 
wielen voor de poten, werkplateaus, schoren voor aan de 
buitenzijde en een schrikhek voor op 6,2 meter hoogte. 
De steiger kunt u voor een bepaalde periode huren. De kosten zijn 
€ 10,00 per dag met een minimum van 7 dagen. Leden van de 
Oud-Katholieke kerk ontvangen per week huur € 5,00  korting. 
Voor een periode langer dan een maand kan een aparte prijs 
worden afgesproken. U kunt kiezen uit de volgende steigermaten: 
Steiger breed:    Steiger smal: 
Platform hoogte 6,2 meter  Platform hoogte 6,2 meter 
Werkhoogte 8 meter   Werkhoogte 8 meter 
Grondmaat 135 x 200 cm  Grondmaat 75 x 25cm 
3 werkplateaus   2 werkplateaus 
 
Stuk of beschadigd? 
Ongetwijfeld gaat u zorgvuldig met de spullen om echter vragen 
wij wel een waarborg voor de verhuurperiode. Deze bedraagt  
€ 200,00. Wanneer de steiger zonder beschadigingen en schoon 
wordt geretourneerd ontvangt u de borg weer terug. 
 
Haal- of brengservice 
Is het halen of brengen voor u lastig. Wij zijn bereid de steiger 
tegen een vergoeding bij u te brengen of te halen. 
Straal vanaf 1815 GJ tot 10km per rit € 7,50 
Straal vanaf 1815 GJ tot 20km per rit € 10,00 
Straal vanaf 1815 GJ tot 30km per rit € 12,50 
Verder dan 30 km wordt niet bezorgd en adviseren wij u om bij u 
in de buurt een andere steiger te huren. 
 
Contact 
Bel of mail voor beschikbaarheid met: Dhr. Groot, 06-40404800 of 
ardgroot72@gmail.com 

 

mailto:ardgroot72@gmail.com
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AGENDA 
 

26 november Laurentiuslezing: het werk van een 
justitiepastor, 15.00 uur, kerkgebouw 

9 december Eetgroep bij Henk Hudepohl en Erna 
Peijnenburg 

15 december Kerststukjes maken o.l.v. Annelies Hoetjes, 
14.00 uur, kerkgebouw 

15 december Steunpunt Verlies en Rouw, thema  
‘feestdagen en rouw’, 14.00 uur, 
Aanloophuis de Steiger, Alkmaar 

17 december Kerststukjes maken o.l.v. Annelies Hoetjes, 
14.00 uur, kerkgebouw 

17 december Volkskerstzang, vanaf 19.00 uur, Grote Kerk 
Alkmaar 

20 december Steunpunt Verlies en Rouw, thema 
‘kerstmiddag’, 14.00 uur, Aanloophuis de 
Steiger, Alkmaar 

24 december Kinderkerstviering, 17.00 uur, kerkgebouw 
8 januari Nieuwjaars vesper, 16.00 uur, kathedraal 

Haarlem. 

 
KOPIJSLUITING  
Kopij voor de nieuwe Binding (februari, maart 2023) dient uiterlijk 
zondag 15 januari 2023 te zijn ingeleverd bij de eindredactie. De 
nieuwe Binding komt dan zondag 29 januari uit.  
 

DE REDACTIE WENST ALLE LEZERS VAN DE BINDING  
 EEN MOOIE ADVENTS- en KERSTPERIODE TOE 

EN EEN LIEFDEVOL 2023  
 


