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Programma voorjaar 2019 
 
VOORAF 
 
Dit is het overzicht van cursussen en kringen die door de Protestantse Gemeente 
te Alkmaar worden georganiseerd voor het voorjaar van 2019. 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.pg-alkmaar.nl. Ook in ons 
kerkblad ‘Samen Verder’ worden activiteiten aangekondigd buiten dit programma 
om. 
Tenslotte is in deze brochure het programma van De Zwaan opgenomen, zie 
daarvoor ook www.dezwaan-alkmaar.nl. 

 
BIJ DE BRON 

 
Alpha-cursus 
 
Is er meer in het leven? Wie is God en hoe kun je hem kennen? 
Wat betekent Gods liefde voor mij? Wie is Jezus en de Heilige 
Geest? En hoe zit het met de kerk? Dit en meer komt aan de 
orde in de Alpha-cursus. In tien bijeenkomsten en een dagje weg 
gaan we praten over de basis van het christelijk geloof. De Alpha-
cursus is gratis, gezellig en zonder gedoe. De avond begint met 
een maaltijd, daarna is er een video over het thema van die 
avond en vervolgens een groepsgesprek. Bij de Alpha-cursus 
mogen alle vragen gesteld worden. Twijfel je? Kom naar de 
introductieavond op 5 februari. De Alpha-cursus is geschikt voor 
iedereen die zich (opnieuw) wil verdiepen in het christelijk geloof. 
  
Leiding:   ds. Sibilla Verhagen 
Datum en tijd:  dinsdagavond vanaf 5 februari, 18.30 – 21.00 uur  
Locatie:  Kanaaldijk 217, Koedijk 
 
Opgave:  Sibilla Verhagen, tel. 06 24 65 78 48, sibillaverhagen@xs4all.nl. 
 

Protestantse Gemeente Alkmaar  



 ‘De Wijsheid is vóór alles geschapen’ (Sirach 1:4)   
Een leerhuis in de veertigdagentijd over het boek Wijsheid van Jezus Sirach 
 

In de Nieuwe Bijbelvertaling zijn niet alleen het Oude en Nieuwe 
Testament opgenomen, maar ook de zogeheten deuterocanonieke 
boeken. Deuterocanoniek wil zeggen ‘in tweede instantie aan de 
canon toegevoegd’, de canon, de officiële lijst met erkende 
geschriften. Deze boeken zijn tussen de derde en eerste eeuw voor 
Christus ontstaan binnen het antieke jodendom. Ze horen wel bij 
het Oude Testament, maar komen niet voor in de Hebreeuwse 
bijbel. In protestantse kringen worden de geschriften ook wel 
aangeduid als apocriefen (‘verborgen’ geschriften). Deze term werd 

in de vroege kerk al gebruikt voor boeken die niet gezaghebbend werden geacht. 
Een van deze deuterocanonieke geschriften is het boek Wijsheid van Jezus Sirach. 
De titel zegt het al, het boek behoort bij de Joodse wijsheidsliteratuur. De auteur wil 
laten zien hoe wereldse zaken door mensen die de wijsheid ter harte nemen, 
moeten worden beoordeeld en hoe ze zich in het dagelijks leven het beste kunnen 
gedragen. Volgens Sirach regeert God de wereld vanuit de wijsheid. De hoogste 
wijsheid die een mens kan nastreven is dan ook ontzag te hebben voor God. We 
lezen op vijf woensdagavonden in de veertigdagentijd spraakmakende gedeeltes 
uit dit boeiende boek. De traditionele sobere maaltijd gaat telkens aan het leerhuis 
vooraf.  
 
Leiding:  ds. Nielspeter Jans 
Data en tijd: woensdagen  6, 13, 20, 27 maart en 3 april, 20.00 – 22.00 uur 
Locatie:  Vrijheidskerk, Hobbemalaan 2a, Alkmaar 
Opgave:  Hannie Ulrich, tel. 072 51 20 552. 
 
 
 
Godly Play 
 

Beleef een Bijbelverhaal op de manier van Godly Play: met 
verwondering en heilige stilte, maar ook ‘spelend’ op zoek naar 
betekenis. We doen dit keer een gelijkenis. Gelijkenissen zitten 
in een doos van goud. Zou die gesloten doos open gaan? De 
bijeenkomst vindt plaats in de speciale Godly Play ruimte in de 
Blije Mare. 

 
 
Leiding:  ds. Sibilla Verhagen 
Datum en tijd: woensdag 10 april, 20.00 – 22.00 uur 
Locatie:  De Blije Mare, Kajakstraat 60, Alkmaar  
Opgave:  Sibilla Verhagen, tel. 06 24 65 78 48, sibillaverhagen@xs4all.nl. 
 
 



GELOVEN VANDAAG  
 

Stilstaan op woensdag 
 

Na de kerstvakantie gaan we wekelijks door met ‘Stilstaan op 
woens dag’ vanaf 9 januari 2019. Van harte welkom om je te 
laten 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. 
 
Leiding:   Verschillende gemeenteleden 
Data en tijd:  woensdag 9 januari tot en met 10 april, 19.30 – 20.00 uur  
Locatie:   De Blije Mare, Kajakstraat 60, Alkmaar 
Inlichtingen:  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. 

 
 
 
 
Veertigdagentijd in De Vrijheidskerk 
  
De periode vóór Pasen is van oudsher een tijd van 
inkeer, bezinning en gebed. We staan stil bij het 
lijden van Jezus en van onze naasten dichtbij en 
ver weg. Dit jaar is het thema: “Een nieuw begin”. 
Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een 
nieuwe start kunnen maken. En dat we Zijn liefde mogen delen met anderen. 
Opnieuw beginnen is niet altijd makkelijk. Zeker niet wanneer je als kindslaaf moet 
werken, je familie is vermoord door gewelddadige milities of je als gevangene je 
leven weer op wilt bouwen. We willen ons inzetten om mensen nieuwe hoop en 
kracht te bieden en een nieuw begin te maken. Op weg naar Pasen verdiepen we 
ons elke woensdag tijdens een korte Vesper in één van de aspecten van dit thema.  
Na het Vesper begeven we ons naar de grote zaal om de sobere maaltijd te 
nuttigen (droog brood en soep zonder vlees). We nodigen u uit om mee te doen! 
  
Leiding:   Anne Zuidenga en Tiny Veenstra 
Data en tijd:  alle woensdagen vanaf 6 maart t/m 17 april 2019,  

18.00 – 19.00 uur 
Locatie:  Locatie:  Vrijheidskerk, Hobbemalaan 2a, Alkmaar 

Opgave en info: Anne Zuidenga, tel. 072 51 21 888 óf Tiny Veenstra,  
tel. 072 51 10 617. 

 
 



Stiltekring: op zoek naar de stilte…. 
 

“In het stilzwijgen waar niets meer op de ziel inspreekt, daar 
wordt Gods woord gesproken” (citaat van meester Eckhart, 13e 
eeuws mysticus). De stilte binnengaan is jezelf openen. En als je 
jezelf echt openstelt, zie je dat er heel veel dingen zijn die je 
bezighouden. Je bent er ‘vol’ van. Het ‘werk’ is bereid te zijn om 

stil te worden en te blijven bij wat er is en je te openen voor God. We zijn samen 
stil, gezeten in een kring, na een korte inleiding, zittend en meditatief wandelend in 
de kerkzaal. Daarna drinken we een kop thee en wisselen eventueel ervaringen uit. 
U bent van harte welkom!  
 
Leiding:   Axel Bolderheij 
Data en tijd:  iedere derde dinsdag van de maand, 14.30 – 16.00 uur,  

1e bijeenkomst: 15 januari 
Locatie:   Pius X kerk, ingang Hobbemalaan 125, Alkmaar 
Opgave:   Hannie Ulrich, tel. 072 51 20 552. 

 
 
Bijbelkring 
 

Deze groep bespreekt met elkaar de teksten die in het 
Evangelisch-Luthers Dagboek aangegeven staan voor de zondag 
na de bijeenkomst van de groep. Samen naar de bijbelteksten 
luisteren en gedachten hierover uitwisselen. 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. Inlichtingen bij Raphaël Schulte, tel. 072 51 59 678. 

 
 

GELOOFSBELEVING 
 
 
Muzikale uitvoering van de Minnedichten Hadewijch 
 
Hadewijch was een dichteres en mystica die in de dertiende eeuw 
leefde. Haar minnedichten zijn eigenlijk pure liefdespoëzie. Componist, 
muzikant en dirigent Heleen van Els heeft voor vijf van deze gedichten 
een melodie gecomponeerd en deze ingestudeerd met een groep 
zangers, een violist, accordeonist, contrabassist en slagwerker. Deze activiteit 
wordt georganiseerd in samenwerking tussen De Zwaan, de parochie HH Matthias-
Laurentius, Laatdiensten en PG- Alkmaar.  
 
 
 



Leiding:  Heleen van Els 
Datum en tijd: Vrijdag 8 maart, 20.00 – 21.30 uur 
Locatie:  Sint Josephkerk, Nassaulaan 4, Alkmaar 
Kosten:  € 7,50, exclusief programmaboekje met de teksten 
Opgave en info: Annemarie Pronk, tel. 06 55 27 61 04, of  

www.dezwaan-alkmaar.nl/programma. 
 
 
Marriage Course 

 
De Marriage Course is voor stellen die willen investeren in 
hun relatie. De cursus is ontwikkeld door christenen, maar 
is relevant voor iedereen. De Marriage Course behandelt 
onderwerpen waar ieder stel mee te maken krijgt. Het 
maakt niet uit of je minder dan 2 jaar of meer dan dertig 
jaar getrouwd bent. Het is een dynamisch geheel van 
herkenbare ervaringen die d.m.v. filmpjes bekeken worden, 

afgewisseld met oefeningen en vragen die je met z’n tweeën bespreekt. Door de 
bijeenkomsten en de thuisopdrachten investeer je in je relatie. Je doet de cursus 
niet in groepsverband, maar echt samen. Je krijgt meer inzicht in jezelf, je partner 
en je relatie. Je hebt alle ruimte om de tijd voor elkaar te nemen. Elke bijeenkomst 
levert eyeopeners en onderlinge herkenning op. 
 
Leiding:  Anja Bergwerff 
Data en tijd: maandagavond 14, 21 en 28 januari en 4, 11, 18 en 25 februari, 

19.30 uur – 21.30 uur 
Locatie:   De Blije Mare, Kajakstraat 60, Alkmaar of indien gewenst bij 

iemand thuis 
Kosten:   € 8,50 voor het cursusboek 
Opgave en Info: Anja Bergwerff, tel. 06 24 84 41 07, anjabergwerff@gmail.com.  
 
 
Mevr E. Kübler-Ross – de cirkel van het leven.  
 

Op vijf dinsdagavonden bespreken we “De cirkel van het leven”, de 
spannende autobiografie van mevr. Kübler-Ross. Het  vertelt het 
verhaal van haar intensieve omgang met leven en sterven, vreugde 
en avontuur. Op de avonden staat steeds een levensfase van haar 
centraal, waarin we het gelezene aan de hand van 
verdiepingsvragen bespreken. In haar leven en loopbaan werd 
geleidelijk haar levensvervulling duidelijk: het waardig sterven van 

mensen. Zij stond aan de wieg van de hospices, zij maakte van afstandelijke artsen 
invoelende mensen. Ze was in de jaren ’80 en ‘90 pleitbezorger voor een menswaardige 
behandeling van mensen met aids. 
Herkenbare thema’s komen langs: roeping, ontplooiing, ziekte en verdriet, omgang 
met religie, ‘bijna-dood’-ervaringen, frustraties, verzet en overgave. Een passend 



boek om ons in haar leven en in menselijk lijden te verdiepen als voorbereiding op 
lijden en opstanding van Jezus.  
 
Leiding:   Sybren Rozendal en Jerke de Vries 
Data en tijd:  dinsdag 29 januari, 12 en 26 februari, 12 en 26 maart,  

20.00 – 22.00 uur   
Locatie:  Vrijheidskerk, Hobbemalaan 2a, Alkmaar 
Opgave:  Hannie Ulrich, tel. 072 51 20 552. 
 
Het boek is uitverkocht, maar is via internet wel te bestellen. Wij kunnen het ook 
voor u bestellen tussen € 5 en €10.  Mail naar jerkedevries@hotmail.com.  
 
 
Lezing Rinus van Warven “De Cirkel van het Leven” 
 
Voor een ieder die interesse heeft in spiritualiteit, 
zingeving, en levensvragen, is dit dagdeel een 
aanrader. Rinus van Warven (1956) is een inspirerend 
spreker, radioprogramma-maker met een werk- en 
interesseveld op het gebied van religie, ethiek en 
begrip aankweken tussen levensbeschouwingen. De 
titel van de lezing is ontleend aan Elisabeth Kübler-Ross die in haar werk 
maatschappelijk controversiële thema’s rond leven en sterven en rouwverwerking 
bespreekbaar maakte. Als ervaringsdeskundige meldt Van Warven dat in een 
“nabij-de dood-ervaring” tijd en afstand geen rol spelen. Rinus van Warven staat 
garant voor een boeiend dagdeel. Hij weet de soms pittige thema’s altijd te 
verlevendigen en te verluchtigen met humor en relativeringsvermogen. U bent van 
harte uitgenodigd! 
 
Leiding:   Rinus van Warven 
Datum en tijd:  zaterdag 6 april, 11.00 uur 
Locatie:  Vrijheidskerk, Hobbemalaan 2a, Alkmaar 
Opgave  Jerke de Vries, tel. 06 1489 2268, jerkedevries@hotmail.com (tot 

2 weken tevoren) 
Kosten:  vrijwillige bijdrage. 
 
 
Moeder Aarde: Een goed gesprek  

 
Eerst luisteren we naar mensen met verschillende religieuze en 
levensbeschouwelijke achtergronden die vertellen wat zij geloven 
of denken over het ontstaan van onze planeet en hoe wij moeten 
omgaan met moeder aarde en met de mensen en andere wezens 
die haar bewonen. Vervolgens  worden we uitgenodigd te delen 
hoe dit thema onszelf bezighoudt. Inleiders zijn verschillend leden 
van de 3BG+. De drieboekengroep 3BG was een groep joden, christenen en 



moslims die zich samen verdiepten in hun heilige boeken. Inmiddels is deze groep 
aangevuld met humanisten en boeddhisten en noemt zij zich nu 3BG+. Deze 
activiteit wordt georganiseerd in samenwerking tussen De Zwaan, de 3BG+ en de 
PG-Alkmaar.  
 
Leiding:  Marleen Kramer, coördinator inloophuis De Zwaan 
Datum en tijd:  zaterdagmiddag 16 maart, 15.00 – 17.00 uur 
Locatie:   Vrijheidskerk,  Hobbemalaan 2a, Alkmaar 
Opgave en info:  Annemarie Pronk, tel. 06 55 27 61 04, www.dezwaan-

alkmaar.nl/programma 
Kosten:   vrijwillige bijdrage. 
 
 
Musicalproject (onder voorbehoud) 
 

Beleef in de stille week elke avond in de Blije Mare een gedeelte 
van de Passion musical, waarbij verschillende groepen een 
bijdrage leveren. Op zaterdag, tijdens de Paaswake, wordt de 
hele musical uitgevoerd.  
Doe mee als toehoorder of als zanger.  
 

Muzikale leiding:  Pieter Bais  
Data en tijd:  maandag 15 t/m vrijdag 20 april  
Locatie:  De Blije Mare, Kajakstraat 60, Alkmaar 
Opgave en info: Gerard Kluft, tel. 06 43 25 59 16, g.kluft@upcmail.nl of Anja van der 

Vlugt, anjavdv66@gmail.com.  
 
 
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. 
 
Leiding:   Ferdinand van Melle, theoloog en publicist 
Locatie:   De Wijkplaats, Herenweg 14, Oudorp 
Opgave en info:  Christien Noordegraaf, c.noordergraafesmeijer@upc.mail.nl. 
 
 
 
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. Het Olde Mare Café vindt plaats op: 
 



 
23 januari 2019: Godly Play 
Naar aanleiding van de positieve reacties over Godly Play in het vorige seizoen 
gaan we dit nog een keer doen. Sibilla Verhagen zal dit wederom begeleiden. 
 
13 maart 2019: Geestelijke muziek met een glimlach 
In het verleden zongen Nederlandse artiesten geestelijke liederen. Vandaag gaan 
we er naar luisteren en kunt u ze meezingen.  
 
3 april 2019:  beelden van licht in de veertigdagentijd 
Marja Ligterink verzorgt een lezing over beelden en foto’s in 
de veertigdagentijd. Marja is amateurfotograaf en gebruikt 
vaak foto's in haar werk als verlies- en rouwbegeleider.  
www.zinne-beelden.nl/fotografie. (Foto: Marja Ligterink)  
 
22 mei 2019: ‘Niet bij brood alleen’ 
Wat zegt het dagelijkse brood ons? We kijken en horen wat de Bijbel hierover zegt.  
Brood is niet alleen voeding maar we kunnen er ook creatief mee bezig zijn. 
Tussen Pasen en Pinksteren een bijzondere creatieve en leerzame uiting van ons 
geloof. Gespreksleider: Gerard Kluft. Opgave voor deze bijeenkomst vooraf is 
wenselijk. 
 
Leiding:   Gerard Kluft 
Data en tijd:  23 januari, 13 maart, 3 april, 22 mei tijdens de uren op woensdag 

van de Open Kerk,14.00 -15.30 uur 
Locatie:   De Blije Mare, Kajakstraat 60, Alkmaar 
Inlichtingen:  Gerard Kluft, tel. 06 43 25 59 16, g.kluft@upcmail.nl. 
 
 
KERK, KUNST EN CULTUUR 
 
Vier filmmiddagen in de Vrijheidskerk 

 
The Invocation 
 
Wie ben ik? Waar kom ik vandaan en waar ga ik naartoe? 
Kunnen we met elkaar in vrede leven? Wie is God? Het zijn 
levensvragen die in de film stuk voor stuk aan de orde 
komen. Inspirerende religieuze leiders (onder wie Desmond 
Tutu, de Dalai Lama en Deepak Chopra) geven antwoorden, 
elk vanuit hun eigen geloof en overtuiging. De film is een roep 
om eenheid door middel van religie, spiritualiteit, wetenschap, 
politiek en kunst. Het doel is om aan te tonen dat de 
zoektocht naar God uiteindelijk leidt tot waarlijk menszijn in een geheelde wereld. 
The Invocation zet ons aan om vrede in onszelf te vinden en in de wereld om ons 
heen. 



Walk with me 
 
Een indrukwekkende reis in de wereld van de mindfulness. In de film 
staat de wereldberoemde monnik Thich Nhat Hanh centraal. We 
volgen hem drie jaar lang en krijgen wijze levenslessen. Existentiële 
vragen komen aan bod. 
‘Lieve vrienden, jullie zijn niet minder dan een wonder. Misschien heb 
je soms het gevoel dat je waardeloos bent. Maar je bent niet minder 
dan een wonder. Het feit dat je er bent – dat je leeft en het vermogen 
hebt om in en uit te ademen – bewijst ruimschoots dat je een wonder 
bent. Eén snijboon draagt de hele kosmos in zich: de zon, de regen, de hele aarde, 
tijd, ruimte en bewustzijn. Ook jij draagt de hele kosmos in je.’ (Uit: Thich Nhat 
Hanh, Vrij zijn, waar je ook bent). 
 
Baraka 

Met deze film vol majestueuze en commentaarloze beelden van 
kerken, ruïnes en religieuze ceremonies wil filmmaker Ron Fricke 
voorbij de taal nationaliteit, religie en politiek reiken. Baraka 
betekent zegen en is een meditatie over de wereldgeschiedenis, 
verteld in de universele taal van het beeld. Fricke reisde voor 
deze film naar 25 landen op zes continenten. 
 
 
 

Samsara 
 
De film Samsara is een ongekend zintuigelijke ervaring. 
Samsara is Sanskriet en betekent ‘het eeuwige rad van het 
leven’. Dit gegeven is het vertrekpunt van de filmmakers Fricke 
en Magidson. We maken een reis naar heilige plaatsen, 
rampgebieden, industriële landschappen en natuurwonderen. 
Beeld en muziek zullen ons van begin tot eind boeien. 

 
Leiding:  ds. Nielspeter Jans 
Data en tijd: zaterdagen 23 februari, 2 maart, 11 en 18 mei. 

Aanvang 14.00 uur.  
Locatie:  Vrijheidskerk, Hobbemalaan 2a, Alkmaar 
Opgave:  Hannie Ulrich, tel. 072 51 20 552. 
 
 
Drie filmavonden in de Blije Mare 
 
Donderdag 24 januari Whale Rider 
 
Whale Rider is het verhaal van een Maori stam in een klein 
kustplaatsje in Nieuw-Zeeland. In elke generatie staat een man 



aan het hoofd, genaamd Whale Rider. Als een tweeling wordt geboren, overlijden 
moeder en zoon en blijft dochter Pai in leven. Voor het huidige stamhoofd Koro is 
het onacceptabel dat een vrouw de nieuwe leider zal worden. Hij gaat daarom 
binnen de stam op zoek naar een jongen die deze rol op zich kan nemen. Pai houdt 
zielsveel van haar opa maar toch doet ze iets tegen zijn zin in. Ze wil hem namelijk 
hoe dan ook bewijzen dat zij wel degelijk het nieuwe stamhoofd kan worden, ook al 
is dat tegen duizenden jaren van tradities in....  

 
Donderdag 28 maart  Een man die Ove heet 
 

Ove is negenenvijftig jaar oud. Hij rijdt Saab. Mensen 
noemen hem 'de bittere buurman'. Maar Ove is niet 
bitter, hij gromt alleen een beetje, en hij heeft inderdaad 
niet steevast een glimlach op zijn gezicht. Als hij het 
ergens niet mee eens is, dan zegt hij dat. Vooral tegen 
zijn onmiddellijke omgeving, in de wijk waarin hij woont. 

Hij en zijn vrouw Sonja waren de eerste bewoners, samen met hun vrienden Rune 
en Anita. Elke ochtend loopt Ove een inspectierondje in zijn buurt. Hij verzet 
fietsen, controleert de inhoud van afvalbakken, ook al is hij al jaren geen voorzitter 
meer van de buurtbewonersgroep. Maar achter deze pedante facade schuilt een 
verhaal, een verdrietig verhaal. Als de pas gearriveerde nieuwe overburen op een 
ochtend per ongeluk zijn brievenbus pletten, vormt dat het begin van een komisch 
en hartverwarmend verhaal over onverwachte vriendschap, ongekamde katten en 
de kunst van het achteruitrijden met een caravan. 

 
 
Donderdag 2 mei The Boy In The Striped Pyjamas 
 

Berlijn 1943. De achtjarige Bruno, het zoontje van een Nazi-
commandant, verhuist met zijn familie naar een plek die ver weg is, 
waar niets te doen is en waar niemand is om mee te spelen. Hun 
nieuwe huis staat naast een hek dat zich uitstrekt zover het oog maar 
reikt, een hek dat Bruno afschermt van de vreemde mensen die hij 
daarachter ziet bewegen. Op een dag ontmoet hij een jongen wiens 
leven en omstandigheden zeer verschillen van dat van hem. Toch 

sluiten de jongens vriendschap, maar het is een vriendschap die niet zonder 
gevolgen blijft... 
 
Locatie:    De Blije Mare, Kajakstraat 60, Alkmaar 
Opgeven maaltijd:  Asha Sewpersad, tel. 072-5622627, info@deblijemare.nl, 

beheerder De Blije Mare (tot 1 dag van tevoren) 
Kosten maaltijd:   inclusief consumptie € 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,-. 

 



Zomerschool 2019 
 
'Gods zinnen die ik onmachtig streel' (Joost Zwagerman) 
 
Was de eerste zomerschool in 2017 gewijd aan mystieke teksten van 
middeleeuwse mystici en de tweede school van vorig jaar aan mystieke teksten van 
moderne vróuwen van geloof, in augustus 2019 gaan we ons verdiepen in 
bezinningsteksten en gedichten over leven, zingeving en geloof, geschreven door 
mánnen van nu.  

 
Leiding:   ds. Nielspeter Jans 
Data en tijd:  de donderdagen en maandagen 1, 5, 8, 12, 15 en 19 augustus 
Locatie:   Vrijheidskerk, Hobbemalaan 2a, Alkmaar 
Informatie:  ds. Nielspeter Jans, tel. 072 51 57 625, Jansponne@hetnet.nl 
Opgave:  Hannie Ulrich, tel. 072 51 20 552. 

 
 

 
 
 
 

 
Als u suggesties of ideeën heeft voor activiteiten in het kader van vorming en 
toerusting, dan vernemen wij die graag! Mail dan naar het onderstaande 
mailadres! Alvast bedankt! 

 
 
 
 

NB. Foto op de voorkant van deze brochure is van Marja Ligterink 
 
 

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


