ELG Alkmaar: Naar de toekomst: Wat nu?
George Vleeming, namens de Kerkenraad
Zoals u weet verkeert onze kerk, ELG Alkmaar, in ‘zwaar weer’ . Niet alleen is er een
schuld ontstaan van zo’n Euro 50.000 door allerlei omstandigheden (o.a. verminderde
ledenbijdragen, mislopen subsidies en mislukken regionale samenwerking), maar
tevens verlieten zowel de voorzitter als de penningmeester onze Kerkenraad
waardoor de noodzakelijke taken niet meer uitgevoerd konden worden. Om onze
Evangelisch Lutherse geloofsgemeenschap in Alkmaar levend te houden voor de
toekomst werden wij daarom onder verscherpt toezicht geplaatst vanuit de classis
Noord Holland en de landelijke Lutherse Synode. Als gevolg daarvan is niet alleen op
1 januari jongstleden ds Yvonne Bos losgemaakt van onze gemeente, maar tevens zijn
er twee personen aan onze Kerkenraad toegevoegd, te weten ds Andreas Wöhle
(voorzitter a.i.) en Arau Vermeer {kerkrentmeester a.i.). Daarnaast is Jenneke Span
(Advies en Begeleiding) gevraagd om ons te begeleiden om onze gemeente weer in
gezond vaarwater te brengen. Als mogelijke oplossing wordt er nu ondersteuning
gevraagd aan de ELG Amsterdam voor zowel ledenadministratie als financieel beheer
als ook voor overname van formele verantwoordelijkheden. Tevens wordt er o.a.
gestreefd naar een rendabel beheer van onze gebouwen, bijvoorbeeld door ander
religieus, maatschappelijk of cultureel gebruik.
Om één en ander met de gemeenteleden te bespreken werd op 5 september
jongstleden een gemeentebijeenkomst georganiseerd in onze kerk. Er waren zo’n 40
personen aanwezig en Jenneke Span lichtte onze missie en basistaken toe:
Onze missie: Wij willen een lichtpuntje zijn. Wij willen dat zijn door wie wij zijn en
door wat wij doen in het besef zelf die lichtdragers te zijn. Wij dromen van een
kerkelijke plek en een gemeenschap die een open ruimte is voor iedereen die snakt
naar stilte, een luisterend oor, naar wat kleur, smaak en troost aan het leven kan
geven.
Wij willen dit vorm geven door de vijf basistaken van onze gemeente als volgt vorm
te geven:
a. Vieringen: het uitgangspunt is 2x per maand een viering:
1e zondag van de maand de Laatviering in samenwerking met anderen,
3e zondag van de maand: eigen Lutherse viering met voorganger.
Eventueel zal daar nog een metten/ochtendviering met alleen inzet van
gemeenteleden aan toe worden gevoegd als hiervoor voldoende vrijwilligers
worden gevonden.
b. Pastoraat: Omzien naar elkaar voor Gods aangezicht willen wij organiseren door
de gemeenteleden zelf. Hiertoe is een update van het ledenbestand nodig.
Crisis- en rouwpastoraat kan eventueel in overleg met een emeritus-predikant.
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c. Diaconaat: De hulp aan onze naaste is één van de kerntaken van onze gemeente,
die we in het Swaenennest, ons diaconale gebouw, vorm geven samen met
anderen. Na de coronapandemie zullen we opnieuw moeten bepalen met wie en
waar we onze diaconale taken vorm geven en welke financiële constructie voor de
ontstane kosten kan worden gevonden.
d. Missionaire presentie: Wij willen als Lutherse geloofsgemeenschap zichtbaar zijn
in Alkmaar. En wij willen, hoe klein ook, iets betekenen voor jongere generaties
door enkele ontmoetingen voor de middengeneratie te organiseren rond een
maaltijd/gesprek.
e. Geestelijke vorming: Wij worden gevormd en gevoed door ons geloof in de
diensten op zondag. Ook is er een Bijbelgroep, waarin aan de hand van Bijbelse
onderwerpen, ons geloof wordt verdiept in de gesprekken.
Alle aanwezigen hebben laten weten elk een taak, hoe klein ook, op zich te willen
nemen om onze missie gestalte te geven. De volgende zaken kwamen in het
bijzonder naar voren:
- Er is een vaste groep van 30 à 40 personen waaronder ongeveer 8 kerkleden
die in staat zijn nog wat dingen te doen.
- De gemiddelde leeftijd ligt rond de 70 jaar.
- Er is een druk bezocht diaconaal centrum, het Swaenennest, naast de kerk.
Veel diaconale activiteiten zijn daar interkerkelijk opgezet en begeleid. Door
corona wordt het nu niet meer voldoende gebruikt, maar de hoop is dat dit
weer opgestart kan worden.
- Er is een onderlinge bezoekgroep.
- Er is de wens om twee Lutherse diensten per maand te houden in 2022.
₋ Er is een goed lopende bijbelgroep.
₋ Er is de wens om bij elkaar te blijven.
₋ Er is de wens om instroom van jongeren te bevorderen met en door degenen
van de middengeneratie die lid zijn van de gemeente.
₋ Er is behoeften aan menskracht bijvoorbeeld voor ophaaldienst op zondag.
₋ Er is behoefte aan menskracht voor allerhande taken die moeten worden
verricht.
₋ Het besef dat Alkmaar alleen verder kan als de Alkmaarse leden zelf wat
kunnen en willen. Alle aanwezige leden hebben aangegeven wat zij, hoe groot
of klein ook, kunnen doen.
Kort samengevat zijn onze uitgangspunten dus:
a. ELG Alkmaar als geloofsgemeenschap levend houden/ behouden voor de
toekomst, en
b. Het kerkgebouw als herkenbare vindplaats van de Lutherse traditie behouden.
Deze geformuleerde wensen zijn alleen mogelijk wanneer ELG Amsterdam bereid is
om ELG Alkmaar te helpen. Voorop staat dat ELG Alkmaar zelf het werk voor het
gemeentezijn in Alkmaar uitvoert; ELG Amsterdam heeft geen menskracht
beschikbaar om het gemeentewerk in Alkmaar uit te voeren. Wel heeft ELG
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Amsterdam toegezegd om de financiële en administratieve taken op zich te nemen.
Amsterdam zou misschien Alkmaar kunnen helpen bij de formele
verantwoordelijkheden. ELG Amsterdam beraadt zich nog hierover en u zult hier later
nog meer van horen.
Ondertussen willen wij ieder die bij de ELG Alkmaar hoort of zich verbonden voelt
vragen om het gemeentezijn zoveel mogelijk weer samen op te pakken, zodat wij een
Lichtpuntje mogen zijn in Alkmaar.
Lief en leed
Wij wensen in deze nog steeds onzekere tijden iedereen een goede gezondheid toe,
in de hoop verschoond te blijven van een corona-besmetting en andere
ongemakken.
Agenda
Kerkenraad:

1 november, 19.30 uur in ‘t Swaenennest

Avond-bijbelkring:
Ondanks de coronacrisis loopt de bijbelkring heel goed.
Inlichtingen bij Raphaël Schulte, tel. 072 5159678, e-mail:
raphael.schulte59@gmail.com
Vrouwengroep:

Inlichtingen bij Died Bosma, tel. 072 5124435.

Lutherse kopij volgende nummer
Periode

21 november – 19 december

Inzenden

Vrijdag 29 oktober uiterlijk om 10.00 uur Aan gvleem48@gmail.com
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