
 

 
 
ZONDAG 22 maart 2020 

 
De kerkenraad groet u allen… 
Voorganger: ds. Peter Verhoef, Alkmaar 
Organist/pianist: dhr.  Bob Nuis 
Solist: mw. Marjan de Lange 
 
Vanwege de verregaande maatregelen om verspreiding van het 
coronavirus te beperken, zijn we genoodzaakt om vandaag en, zo 
mogelijk, de komende zondagen aangepaste diensten te houden.  
Deze diensten zijn niet vrij toegankelijk, maar worden uitgezonden 
via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10763 
 
We hebben besloten om de Zondagsbrief desondanks te laten 
verschijnen. We zijn een gemeenschap die er wil zijn voor de ánder 
en juist dat is in deze tijd belangrijk. Ook al heeft de regelgeving 
fysieke beperkingen, we kunnen altijd belangstelling tonen door een 
telefoontje, een mail of een kaart…  

 
UIT DE GEMEENTE 
Mw. Tineke Demmers, verblijft na haar heupoperatie in 
Revalidatiecentrum Alkmaar (voorheen Lauwers hof) opnieuw in het 
ziekenhuis met hoge koorts. Met antibiotica probeert men dit te 
verhelpen. Zij mag geen bezoek ontvangen. 
Dhr. Joop Kouwen, verblijft in zorgcentrum Westerhout om daar aan 
te sterken. Zijn adres is: Van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar. 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10763


 

Op dit moment mogen zij geen bezoek ontvangen in verband met het 
Corona virus. Laten we hen kaarten te sturen om te laten weten dat 
we met hen meeleven.  
  
Normaal gesproken worden de overleden gemeenteleden herdacht 
in de kerk. Omdat diensten niet of in aangepaste vorm doorgaan, 
vermelden wij op deze zondagsbrief dat dhr. Piet Mol is overleden. 
Hij is 88 jaar oud geworden. Op vrijdag 20 maart hebben wij met 
Babs zijn vrouw en de kinderen en kleinkinderen in de 
Ontmoetingskerk afscheid genomen. We hebben een korte liturgie 
gevolgd van lezing en gebeden. Als de beperkingen door het Corona 
virus voorbij zijn, zullen we een herdenkingsdienst houden om zijn 
leven recht te doen. Ook Babs Mol en de kinderen en kleinkinderen 
kunnen we ons meeleven niet anders overbrengen dan door een 
brief of kaart.  
Mevr. M. Sloot, is vanwege een scheurtje in haar bekken opgenomen 
in Revalidatie Centrum Alkmaar. Jupitersraat 10.1829 CA Oudorp 
Zij mag vanwege het Coronavirus nauwelijks bezoek ontvangen. Maar 
een kaartje is uiteraard  welkom en bemoedigend. 
- Mevr. Smit - Klopper was opgenomen in het ziekenhuis met een 
longontsteking. Zij is inmiddels weer thuis in de Raatstede. 
- Dhr. Jan Buisman is overleden. Wij wensen mevr. Coby Buisman-
Koops veel sterkte toe. 
  
 

 
AGENDA 
Zowel de Ontmoetingskerk als de Brink zijn voor alle activiteiten tot 
i.i.g. 6 april gesloten.  

 
ALGEMEEN 
De OpWeg voor april komt volgende week onder voorbehoud gewoon bij u 
in de brievenbus of op de mail . 



 

TOT SLOT 
We wensen u allen heel veel sterkte en moed toe in deze tijd waarin 
onze vrijheid behoorlijk beperkt wordt. Waar nodig: van harte 
beterschap gewenst. Wilt u het de predikanten laten weten als u 
gemeenteleden kent die ziek zijn? Probeer te blijven omzien naar 
elkaar.  
Tot slot: ook degenen onder ons die op andere manieren worden 
getroffen door deze crisis wensen we kracht toe.  
 
Met vriendelijke groet, 
namens de kerkenraad, 
Diny Kotterer-Horst 

  


