
‘De Sterkte van de Geest….’ 

Feest van de Oecumene 2022 

 

  

 
zondag 5 juni – zondag 12 juni 

Aangedreven door de Geest van Pinksteren viert de 

Alkmaarse Raad van Kerken een week lang het feest 

van de oecumene.  



Activiteiten voor bezinning, delen en vooral 

ontdekken. 

Iedereen is welkom. 
 

De Alkmaarse Raad van Kerken nodigt u van harte uit voor één of 
meerdere activiteiten in deze Feestweek van de Oecumene. 
Wilt u, nadat u een activiteit heeft bijgewoond, een reactie sturen, dan 
kunt u dit doen via ons e-mailadres. 
 

U dient zich voor de activiteit op donderdagmiddag op te geven. Zie 

het programmaboekje voor de aanmeldingsprocedure. Algemeen 

infoadres: info@alkmaarseraadvankerken.nl 

Wie geen internet heeft kan bellen met de voorzitter via 06-18261595 

De toegang bij de activiteiten is gratis. Wel worden bij de uitgang 

collecten gehouden voor de bestrijding van de kosten. 

 
Open Tuinen dagen in de Vredestuin bij de Vrijheidskerk 
Bezoek tijdens de week van de Oecumene de Vredestuin van de Vrijheidskerk in Alkmaar 

Een groep vrijwilligers van de Vrijheidskerk besloot in 2005 om de onaantrekkelijke 

groenstrook achter de kerk te veranderen in een heuse bloementuin. Wat begon met 

adoptieplanten van gemeenteleden groeide in de loop der jaren uit naar een mooie tuin 

met (liturgische) kleurvakken en de nadruk op een aantrekkelijke tuin voor bijen- en 

vlinders. Biologisch en ecologisch tuinieren en het verhogen van de biodiversiteit staat hoog 

in het vaandel van de tuin vrijwilligers. Inspiratie hiervoor haalden zij uit hun geloof: …..”het 

bewaren en bewaken van de schepping ……” 

Een groot gedeelte van de tuin ligt op grondgebied van de Gemeente Alkmaar. Deze grond 

werd geadopteerd en heeft de tuingroep in “bruikleen”. 

De tuin is uitgegroeid tot een tuin voor de wijk. In de tuin vindt u borden met inspirerende 

teksten en een Labyrint. De tuin is vrij toegankelijk. 

Tijdens de Open Tuinen Dagen (in samenwerking met www.degroeneroute.nl)  op za 11 en 

zo 12 juni, bestaat de mogelijkheid om een rondleiding te krijgen door de tuin. 

Op zaterdag van 11.00 uur-17.00 uur en op zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur. 

Van harte welkom! 

mailto:info@alkmaarseraadvankerken.nl
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Zondag 5 juni:  

In alle kerken vinden Pinkstervieringen plaats waar u van harte welkom 

bent. Aanvangstijden vanaf 09.30 uur. 

 

In alle kerken zingen we: lied 675 liedboek van kerken als teken van 

onderlinge verbondenheid. 

 



2. Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, 

liefde die ons hebt liefgehad? 

Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 

Gij houdt ons bij de hand gevat. 

Gij hebt de zege voor ons verkregen, 

Gij zult op aarde de macht aanvaarden 

en onze koning zijn. Halleluja! 

Gij, onze Here, doet triomferen 

die naar U heten en in U weten, 

dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 

 

 

Dinsdag 7 juni: 19.30 – 21.00 uur : Zingen en nog eens zingen in de 

Remonstrantse Kerk aan het Fnidsen 37 

 

Onder leiding van Hanna Rijken worden we meegenomen in de wereld 

van de Evensongs. Waarbij het zingen centraal staat. 

De Geest werkt ook door eeuwenoude manieren door. 
  

Een avond rond Oecumenische liturgie en/of Evensong  waarbij het vooral de 
bedoeling is dat de bezoekers zelf zingen. Een avond met informatie over 
liturgie in het algemeen, wat herkenbaar is voor de gemiddelde kerkganger en 
verder vooral veel zingen.  
Mw Hanna Rijken werkt voor de PThU.   Zij is liturgiewetenschapper, theoloog 
en musicus. Heeft theologie en conservatorium in Amsterdam gestudeerd. 
Moderne fluit en barok fluit en koor directie kerkmuziek. Research master 
Musical Ritual Studies in Utrecht. Promotievoorstel geschreven bij Marcel 
Barnard en tegelijk ook de predikantsopleiding gedaan.  Luther stelde al dat na 
de  theologie de muziek de hoogste waarde heeft en dat vindt mw Rijken zelf 
heel mooi. 
Liturgie hangt verder samen met diaconie vanuit de kern van het vieren. 
In 2017 is zij gepromoveerd. Oxford University kwam kort daarop met aanbod 
om verder onderzoek te doen naar Evensong, een getijdenviering. In praktijk 
komen daar heel veel niet-kerkelijke mensen op af. 



Zij verricht momenteel onderzoek aan de PThU samen met Oxford University. 
Verder geeft zij les aan het conservatorium Rotterdam (kerkmuziek) en dirigeert 
zij studentenkoren van de  PThU en het Vocaal Theologen ensemble. Hanna 
Rijken werkt als universitair docent Theologie en de kunsten aan de PThU in 
Amsterdam. Haar echtgenoot Sebastiaan Hart is organist en begeleidt haar deze 
avond. 
 

Woensdag 8 juni 19.30 -21.00 uur: documentaire en gesprek in het 

gebouw van het Apostolisch Genootschap aan de Picassolaan over 

homoseksualiteit en religie. 
  

De documentaire  ‘De kast, de kerk & het koninkrijk’ wordt vertoond 
en staat centraal. 
  
In deze film maken drie generaties gelovige homoseksuelen de kijker 
deelgenoot van hun leven en geloof en worden er maatschappelijke en 
religieuze mijlpalen belicht uit de afgelopen 50 jaar. De EO gaf het zelf bij de 
aankondiging voor de uitzending op de televisie zo aan: “De documentaire is 
niet bedoeld om een discussie te stimuleren over wat wel en niet mag in 
christelijk Nederland. Het verhaal spreekt zich ook niet uit over de verschillende 
manieren waarop homo’s omgaan met hun geaardheid. Het is bedoeld om te 
luisteren naar de mensen om wie het gaat in dergelijke discussies. Voor hen is 
het vaak moeilijk te ontdekken welke weg God met hen gaat. Wie dat herkent, 
zal in spreken en denken fijngevoelig zijn.” 
  
Deze documentaire over de “liefde en strijd” van protestantse homo’s en 
lesbo’s is dus gemaakt door de EO; zeer bijzonder als we in de afgelopen 50 jaar 
tijd terugkijken hoe de EO over homoseksualiteit/homofilie dacht. Bijzonder ook 
om binnen die context samen te kijken hoe de geschiedenis rond geloof en 
homoseksualiteit voor mensen persoonlijk is verlopen. Geschiedenis is dan niet 
alleen maar tekst uit een boekje, maar is datgene wat mensen, je broer, je zus, 
je buur, echt beleefd hebben. En daarna praten we vast samen na over de 
vraag, hoe we zelf onderdeel van deze geschiedenis zijn, ook naar de toekomst 
toe. 
Het belooft al met al een boeiende avond te worden, waar mensen hun ‘zijn’ en 
hun geloof centraal staan! 
Komt u ook? Ik hoop u in ieder geval te zien op deze avond, 
 



Heleen de Boer 
voorzitter coördinatiegroep Laatdiensten Alkmaar 
voorzitter (LKP) Landelijke Koepelorganisatie Christelijke LHBTi 

 

Donderdag 9 juni Ochtendgebed in de St. Laurentiuskerk 
(Verdronkenoord) 
In de St. Laurentiuskerk aan het Verdronkenoord is er elke maandag 
(niet op 2e Pinksterdag) en donderdag om 09.30 u. een woorddienst 
van ongeveer 15 minuten. Leidraad zijn de dagelijkse lezingen, meestal 
uit het Nieuwe Testament, waarbij passende teksten gemaakt en 
gevonden zijn. Na deze woorddienst is er gelegenheid om aan de lange 
tafel koffie te drinken. Het gesprek met elkaar is een belangrijk 
onderdeel van dit ochtendgebeuren. Iedereen is welkom! 

 

Donderdag 9 juni: Welkom in mijn Wereld 

De wereld van dak- en thuislozen is een wereld op zich. 
In deze wereld heerst behalve veel leed ook veel 
strijdlust. Laat je via de Welkom in mijn Wereld-
presentatie (mét rondleiding) meenemen in de 
verhalen en ervaringen van (ex)daklozen over het 
leven zonder vaste woon- of verblijfplaats. 
 
Zo leefde Ron in het park en sliep daar op een bankje, 
vertelt Esther over het samenleven met een verslaafde/dakloze partner en deelt 
de dakloze, verslaafde Clarine haar verhaal over de hoge drempels op weg naar 
herstel. Sjacco vertelt over zijn strijd tegen de bureaucratische wereld. 
Tijdens een bijzondere presentatie word je meegenomen in de wereld van Ron, 
Esther, Clarine, Sjacco en andere (ex)daklozen. Zij delen hun ervaringen en 
vooral de kijk die de samenleving vaak op hen heeft (gehad). Zo wordt er vaak 
gedacht dat het hun eigen schuld is of dat ze gewoon harder hun best moeten 
doen.. niets is minder waar. En daarom willen we dit stigma verminderen. 
Met Welkom in mijn wereld! laten we je de kracht, moed en kwaliteiten van 
deze mensen zien. Leer de mens achter het stigma kennen… je zal versteld 
staan! 
Wanneer en waar? 
Donderdag 9 juni om 13.30 uur op het Canadaplein tegenover de entree van het 
Stedelijk Museum. 



 
We maken een korte rondwandeling, we hopen op mooi weer! 
Tijdens de wandeling vinden de presentaties plaats. 
 
Maximaal 15 deelnemers. Bij meer aanmeldingen dan 15 wordt gekeken naar 
een herhaling na de Feestweek. Graag aanmelden bij 
info@alkmaarseraadvankerken.nl 

 

Vrijdag 10 juni:  19.30 uur een Taizé-viering in de Vrijheidskerk aan de 

Hobbemalaan. 

Taizéviering ‘Laudate omnes gentes, alle volken, looft de Heer!’  Met 
medewerking van een zanggroep o.l.v. Bert Rootmensen. 
Het leven in Taizé draait om het gemeenschappelijk gebed. Dat geldt voor de 

broeders maar ook voor de mensen die komen voor de wekelijkse 

ontmoetingen. 

Driemaal per dag komen de mensen samen voor een gemeenschappelijke 
gebedsdienst. De hartslag in deze diensten zijn de liederen en de 
stiltemomenten. 
In deze liederen en de stiltes zoeken we de ontmoeting met God. 
De liederen uit Taizé zijn feitelijk allemaal gezongen gebeden waarbij, naast de 
mooie muziek en teksten, de kracht zit in de herhaling (een soort mantra): 
hierdoor krijg je de ruimte en gelegenheid om bewust te worden wat je zingt en 
God te ontmoeten. 
In de stiltemomenten ontmoeten we God niet door juist veel woorden te 
zoeken maar door van binnen stil te worden, en ook letterlijk stil te worden, en 
te luisteren. Als je hiervoor openstaat, kan het een mooie innerlijke ervaring en 
ontmoeting worden. 
  

Zaterdag 11 juni. 12.00 uur – 15.00 uur 
We gaan naar de abdij in Egmond. We wonen een viering bij en gaan al 

mediterend aan de wandel. We starten rond 12.00 uur in de Abdijwinkel van de 

Adelbertabdij in Egmond-Binnen aan de Vennewatersweg. Daar maken we 

onder het genot van een kopje koffie of thee kennis met elkaar. Aansluitend 

vieren we om 12.30 uur samen met de monniken het middaggebed  in de 

abdijkerk. Daarna wandelen we een deel van het Monnikenpad rond de 

Egmonden. De wandeling is ongeveer 8,5 km. 
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We proberen zoveel mogelijk in stilte te lopen. Op bepaalde plekken staan we 
stil bij een tekst ter overweging. 
 

Zaterdag 11 en zondag 12 juni: de Open Tuinen Dagen.  Er  bestaat de 

mogelijkheid om een rondleiding te krijgen door de tuin van de Vrijheidskerk. Op zaterdag 

van 11.00 uur-17.00 uur en op zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur. 

 
 

Zondag 12 juni: de oecumenische viering We trekken naar de Blije 

Mare, Kajakstraat 60, voor de viering die die om 10.00 uur begint.  

Envoy Wim van Houten (Leger des Heils) en werkgroepleden zullen ons 

door de dienst leiden.  

De sterkte van de Geest….!! 

Dat is de oecumenische dienst die de feestweek van de eenheid afsluit. 

Zo verschillend als we zijn maakte het geloven in Jezus Christus ons tot 

broeders en zusters van elkaar. Ervaren hoe een ander geraakt is door 

de Geest werkt aanstekelijk! Dus welkom aan allen, van alle leeftijden, 

van alle kerken, en natuurlijk ook van buiten de kerken.   

Na afloop drinken we koffie en thee met elkaar. 

 

Voor alle informatie kunt u terecht bij 

www.alkmaarseraadvankerken.nl 

Info via 0618261595. Reacties welkom via  

info@alkmaarseraadvankerken.nl 

http://www.alkmaarseraadvankerken.nl/
mailto:info@alkmaarseraadvankerken.nl

