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Verhuur ’t Swaenennest: Inge Poser, tel. 072 511 04 78.
Evangelisch-Lutherse Gemeente Alkmaar: NL03 INGB 0000 1474 06.
Diaconie: NL46 INGB 0000 3542 12
Kerkgebouw, Oudegracht 187 te Alkmaar.
Predikant b.d.: Ds. Y. (Yvonne) Bos, Zuiderweg 24a, 1461 GB Zuidoostbeemster,
tel.: 029 968 31 28, e-mail:
bostuin@freeler.nl (in dringende gevallen een telefoontje eroverheen).
Postadres: Ev-Luthersekerk Kerk Alkmaar, Oudegracht 185, 1811 CD Alkmaar, tel.:
072 512 52 22.
Secretaris: G. Vleeming 072-8795056 secretariaat@luthersekerkalkmaar.nl
Ledenadministratie: Mevr. M. Mallee, Rietakker 6 1723 BC Noord-Scharwoude, tel.
06 41 60 49 29.
Internet: www.luthersekerkalkmaar.nl, Brievenbus: brievenbus@luthersekerkalkmaar.nl.
Bosblik
Terugblik
Heet van de naald kan ik verslag uitbrengen van het
afscheid van oude kerkenraadsleden en de
inzegening van nieuwe kerkenraadsleden. Het was
hartverwarmend dat het nog allemaal kon. Hopelijk
blijft het kunnen nu nieuwe maatregels in de lucht
hangen. Wat een feest dat er in levende lijve
meebeleefd kon worden dat twee nieuwe
kerkenraadsleden zich committeerden. Het moge
Maaijke Mallee-van Leeuwen en Sandra Griffejoen–
Schoen goed bekomen in hun ambt van ouderling.
Twee toegevoegde leden zijn eveneens welkom
geheten. Ds. Andreas Wöhle, die zelf aanwezig was
en ons voor de viering uit vergastte op een
presidentiële groet die uitmondde in een gebed voor
de te leveren inspanningen van de kerkenraad om
een doorstart te kunnen maken. En Arau Vermeer
vanwege zijn kerkrentmeesterlijke expertise, die niet
zelf aanwezig kon zijn. De kerkenraad kan zich op dit
moment dus voltallig noemen. De toegevoegde
leden zijn tijdelijk, dus als iemand zich geroepen weet
in deze toch wel moeilijke fase voor de gemeente
zich eveneens te willen committeren, schroom niet je
bij de kerkenraad te melden.
Daarnaast was er het afscheid van de
ouderlingen/kerkrentmeesters Fred Huurman, Adriaan
van Leeuwen en ds. Sybren Rozendal. Zij werden
bedankt voor hun soms jarenlange inzet. Moge na
gedane arbeid het afscheid de scheidende
kerkenraadsleden goed bekomen, ook al zullen
sommigen gelukkig nog verschillende taken blijven
uitvoeren. In een volgend blad komen we daar nog
op terug. Eveneens in een volgend blad zullen de
nieuwe kerkenraadsleden worden voorgesteld.

Nu
Nu zijn de voorbereidingen voor de DoReLuoogstviering
in volle gang. De viering zal, hoewel
gezamenlijk voorbereid door de drie predikanten, in
de drie kerken afzonderlijk worden gehouden, omdat
er toch wat meer mensen worden verwacht dan te
doen gebruikelijk. Middels delegaties zullen de
verschillende meditaties in de kerken toch kunnen
worden gehoord.
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Vooruitblik
Op dit moment gaat veel energie zitten in het alles
op alles zetten om op korte termijn duidelijkheid te
krijgen wat de toekomstscenario’s zijn voor de
doorstart van de gemeente Alkmaar en omstreken.
Dat de doorstart er komt staat vooralsnog gelukkig
als een paal boven water, de vraag is alleen hoe en
of en wat voor kleerscheuren er daarbij zullen
worden opgelopen. Hoop van harte dat ook dit
tegen de tijd van het volgende blad meer helder is
geworden, zodat er met wie dit allemaal leest
mogelijk daarop actie kan worden ondernomen.
Wordt hier nu de vraag gesteld naar goede
kleermakers? Ik weet niet waarom, want ik zal zeker
niet beweren dat ik me buiten de sfeer van het
boek van het verhaal nog een woord kan
herinneren, maar onweerstaanbaar drong de
gedachte aan mij zich op om het boekje Walden
van Henry Thoreau weer eens op te pakken en
waarachtig, na een beetje bladeren is daar een
passage over kleren en kleermakers of naaisters en
patronen, ook vastgeroeste. En wat een moeite het
kan kosten om iets anders dan anders voor mekaar
te krijgen. Kortom een aanrader: wat bladzijden
Walden voor het herfstgetij.
Ondertussen is het spannend of een nieuwe
‘afsluiting’ eraan zit te komen. Nog steeds hebben
we maar weinig emailadressen van u, ook kloppen
veel telefoonnummers niet. Graag doorgeven aan
George Vleeming <georgevleeming@outlook.com>;
voor de brievenbusmail. Voor wat betreft de
ledenadministratie kun je terecht bij
maaijke@malleeuwen.nl .
Vrede en alle goeds.
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Periode: 15 november-13 december.
Inzenden: vrijdag 30 oktober uiterlijk om 10.00 uur
Aan: gvleem48@gmail.com
Agenda
Kerkenraad: 12 oktober, 19.30 uur in ‘t Swaenennest.
Avond-bijbelkring: Ondanks de corona-crisis loopt de bijbelkring heel goed,
nu natuurlijk digitaal door middel van beeldbellen.
Inlichtingen bij Raphaël Schulte, tel. 072 515 96 78, e-mail:
raphael.schulte59@gmail.com
Vrouwengroep: Inlichtingen bij Died Bosma, tel. 072 512 44 35.
Evangelisch-Lutherse Gemeente
Lief en leed
Wij wensen in deze onzekere tijden iedereen een
goede gezondheid toe, in de hoop verschoond te
blijven van een corona-besmetting.
Evangelisch-Luthers Dagboek 2020–2021
Binnenkort verschijnt het Evangelisch-Luthers
Dagboek 2020-2021. Dit boek kan voor u een
dagelijkse begeleider worden voor het komende
kerkelijk jaar. Elke dag wordt een bijbellezing
aangereikt met een bijbehorende uitleg, gedicht,
lied of gebed. U heeft met dit boek een
waardevolle verzameling van teksten in handen.
Traditiegetrouw vindt u in deze uitgave de
liturgische gegevens van de zon- en feestdagen
met de bijbellezingen van het Luthers rooster en het
gemeenschappelijke rooster, het zondagslied en
de liturgische kleuren van de zondagen.
Een boek dat zeer de moeite waard is! De prijs van
het dagboek is vastgesteld op € 16,00 (exclusief
verzendkosten).
De verspreiding is in handen van de Stichting
Lutherse Uitgeverij en Boekhandel (SLUB). Bestellen
is mogelijk via een mailtje naar onze Brievenbus:
brievenbus@luthersekerkalkmaar.nl.
U kunt ook rechtstreeks bestellen via het emailadres
slubdenhaag@hetnet.nl of per post/ telefonisch bij
de SLUB, Lutherse Burgwal 7, 2512 CB
’s-Gravenhage, tel. 070 364 80 94.

Najaarsconcert „Mein Vergnügen” door Barokensemble Ferroforte
Datum: zondagmiddag 18 oktober 2020, aanvang:
15.00 uur, plaats: Lutherse Kerk Alkmaar aan de
Oudegracht. In verband met de 1,5-meter-regel is
het aantal plaatsen beperkt, reserveren is daarom
raadzaam.
Reserveren: info@barokensembleferroforte.nl
Toegang: € 15,–, kinderen half geld. Kaartverkoop
aan de kerk (zij-ingang): contant, we hebben geen
PIN. Het concert is zonder pauze; er is een drankje
in de kerk zelf, na afloop van het concert.
Over het programma
Voor het eerst na de lockdown geeft
Barokensemble Ferroforte weer een concert. Wij zijn
daarover erg verheugd, vandaar de titel van het
komende programma, „Mein Vergnügen”.
We kozen de mooiste Duitse barokmuziek, van J.S.
Bach en van diens leerling J.L. Krebs, en van G.Ph.
Telemann.
U hoort o.a. twee prachtige aria’s van J.S. Bach
(waaronder één met begeleiding van violoncello
piccolo, een bijzonder instrument dat je weinig
tegenkomt) en één van de mooie vitale Pariser
Quartette van Telemann, dat precies voor onze
combinatie instrumenten geschreven is: traverso,
viool, viola da gamba en basso continuo
(clavecimbel + cello).
Graag tot de 18de !
Berokensemble Ferroforte: Karin Dijkstra – sopraan,
Raphaël Schulte – traverso, Gregor Overtoom –
barokviool, Margo Fontijne - viola da gamba, Pieter
Rynja – clavecimbel, Peter Bouma (gast) barokcello en violoncello piccolo.
Dankwoord
Gerard Kort
Beste Gemeenteleden,
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de
belangstelling, telefoontjes en kaarten die ik mocht
ontvangen. Jullie belangstelling heeft zeker
bijgedragen aan mijn herstel, elke dag voel ik mij
een stuk beter. Ik hoop jullie allen spoedig weer te
kunnen ontmoeten.
Met vriendelijke

