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Gemeenteprofiel Kapelkerk Alkmaar (GKv)  
 

Wie zijn wij?  
De Kapelkerk Alkmaar (GKv) is een christelijke geloofsgemeenschap in het hart van Alkmaar.  

 
Alkmaar heeft 110.000 inwoners, het is een aantrekkelijke stad om te wonen en een toeristische 

trekpleister. Alkmaar heeft een historische binnenstad en organiseert door het jaar heen diverse 

evenementen; de stad is omgeven door waterrijk polderlandschap en bouwlanden en ligt in de buurt van 

zee, strand, bos en duinen. De stad heeft uitstekende verbindingen binnen Noord-Holland en met de 

Randstad. Veel inwoners van de stad reizen voor hun werk naar een plaats buiten Alkmaar.  

 

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd Alkmaar tevergeefs belegerd door de Spanjaarden. Vandaar de 

uitdrukking ‘Bij Alkmaar begint de victorie’. Het winnen kleeft aan de stad:  onze voetbalclub AZ werd 

tweemaal landskampioen en is populair onder jong en oud.  

 

Alkmaar heeft meerdere historische kerkgebouwen, maar de kerkelijke betrokkenheid is bescheiden. De 

katholieke, protestantse en evangelische gemeenten zijn veelal klein.  In 2015 hebben wij als gemeente 

een van deze historische gebouwen, de Kapelkerk, overgekocht van de Protestantse Gemeente.  

 

Kapelkerk  
Dit gebouw doet al vijf eeuwen dienst als godshuis en straalt dat ook uit. Wij zien dit gebouw als een 

Godsgeschenk: het past bij ons streven, een missionaire gemeente te zijn voor onze stadsgenoten.  

 
“ De deuren open” dat is wat we willen ook zoveel mogelijk op de doordeweekse dagen. Op dit moment 

zijn we open op vrijdag tijdens de kaasmarktperiode en verder het hele jaar door meestal op donderdag- 

en zaterdagmiddag. Mensen die binnenlopen, zijn echt verrast en positief dat ze zomaar kunnen 

rondkijken, (live) muziek luisteren, een kaarsje  kunnen branden en een gesprek(je) met de 

gastheer/gastvrouw kunnen voeren. Jaarlijks lopen ruim 7000 mensen binnen, waarvan een groot deel 

uit Alkmaar en omgeving.  

 

Recent is het gebouw ondergebracht in de Stichting Kapelkerk. Het gebouw is te huur voor een breed 

scala aan activiteiten. Er zijn verbouwplannen met de bedoeling om ook meer  een ontmoetingsplek te 

kunnen worden voor de lokale samenleving.  

 
“ Kapelkerk, midden in Alkmaar “ is hoe wij ons presenteren met het logo dat we sinds kort gebruiken. 

De naam ‘Kapelkerk’ is bekend bij stadsgenoten, mensen uit de omgeving en bij de toeristen.  

 

Gemeenteleden en belangstellenden kunnen voor informatie terecht op de website www.kapelkerk.nl. 

Wij werken aan een website met een sterker missionair karakter. 

 

Zo kunnen we ook door een gebouw van stenen op een laagdrempelige manier laten zien Wie ons 

beweegt en bezoekers in aanraking brengen met onze Heer Jezus Christus.  



  2 

 

Wat voor gemeente zijn wij?  
Wij zijn een levendige gemeente, een gevarieerd gezelschap van mensen uit alle leeftijdsgroepen. De 

afgelopen jaren zijn we gegroeid van 325 naar 430 leden (264 belijdende leden en 167 doopleden, op 

ongeveer 160 adressen). Daarnaast zijn er gastleden. De grootste groep gemeenteleden bestaat uit 

gezinnen met kinderen op de basis- of middelbare school. Onze gemeenteleden wonen in Alkmaar zelf en 

in een aantal omliggende gemeentes.  

 

Wij zien onszelf als een hechte gemeenschap van christenen die samen het geloof vieren en naar elkaar 

en anderen willen omzien. Onze gemeente wil een thuis zijn voor mensen die hun leven in handen van 

Christus willen leggen. Ons verlangen is dat veel mensen uit onze omgeving Jezus Christus leren kennen. 

We zoeken steeds naar wegen om de ‘woorden van eeuwig leven’ te vertellen en telkens zijn we weer 

verwonderd hoe God mensen tot geloof brengt.  

 

Wij zijn een gereformeerde kerk (GKv). Wij geloven in een levende God die zich wil verbinden met 

mensen, ongeacht wie ze zijn en wat ze doen. Wij beseffen dat wij van Jezus afhankelijk zijn voor onze 

redding en wij geloven dat zijn Geest ons elke dag nabij is. Wij geloven dat de Bijbel, Gods Woord is: onze 

inspiratiebron met woorden van eeuwig leven. We voelen ons uitgedaagd steeds opnieuw te ontdekken 

wat God ons door Zijn woord vandaag te zeggen heeft. We onderkennen dat er soms een 

spanningsveld is tussen de cultuur waarin wij leven en de christelijke traditie waarop we mogen 

voortbouwen. Daarin willen we zorgvuldig een weg zoeken niet alleen op basis van de kennis van nu, 

maar juist ook met de wijsheid en de liefde die Gods woord zo overvloedig biedt. Daarin zijn we 

verbonden met het landelijke kerkverband  en met de ons omringende kerken.  

 

Sinds 2008 werken we nauw samen met de 155 leden tellende federatieve gemeente, een 

samenwerkingsverband van de Nederlands Gereformeerde Kerk (NGK) en Christelijk Gereformeerden 

Kerk (CGK) in Alkmaar, genoemd ‘ De Open Hof’.  Al meerdere jaren werken samen bij erediensten, 

jeugd – en kringenwerk. Informatie over de Open Hof is te vinden op www.deopenhof-alkmaar.nl. 

Verdergaande samenwerking tussen de Kapelkerk en de Open Hof is regelmatig onderwerp van 

gesprek. Recent is besloten dat we in 2019 ons gaan verdiepen in het voornemen dat de Gereformeerde 

Kerken Vrijgemaakt (GKv) en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) in 2020 landelijk 

samengaan. Wij willen als lokale gemeenten nagaan wat dit betekent voor de lokale situatie en hoe dit in 

onze lokale situatie is vorm te geven, ook in samenspraak met de lokale CGK die deel uitmaakt van de 

federatieve gemeente.  

 

We willen bekend staan als een hechte en levende gemeenschap. Vanaf 2014 zijn wij een gemeenschap 

van kringen. Gemeenteleden van de Kapelkerk en de Open Hof zijn ingedeeld in kringen die volledig zijn 

geïntegreerd.  In die kringen gaat de Bijbel open en spreken we vanuit het geloof met elkaar; het is de 

plek waar we ons leven delen, elkaar bemoedigen en aansporen; waarin liefdevolle relaties mogelijk zijn 

en waar we klaar staan voor elkaar en voor anderen. De Stuurgroep Kringen begeleidt de kringleiders. 

Recent is er een enquête gehouden over het functioneren van de kringen. De uitkomsten zijn bekend en 

gecommuniceerd. Momenteel worden de uitkomsten geconcretiseerd in afspraken die het functioneren 

van de kringen kunnen faciliteren. Daarnaast zijn er ‘klassieke’ bijbelstudiekringen en andere vormen van 

bijbel- en huiskringen. 
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Er is een gezamenlijke wekelijkse gemeentemail voor de gemeente Open Hof en Kapelkerk.  

 

Met de Open Hof participeren we in Mozaïek en ook voelen wij ons als Kapelkerk verbonden met  Hart 
voor Heerhugowaard. Hart voor Heerhugowaard is onder leiding van ds. Alrik Vos begonnen als 

kerkplant en is intussen een gemeente met ongeveer honderd leden. Mozaïek is een nieuwe kerkplant 

geleid door een vaste groep mensen uit de Kapelkerk en de Open Hof. Om de twee weken komt deze 

groep samen   in Wijkcentrum ‘Overdie’ in Alkmaar met gasten die geloofsvragen hebben en op zoek zijn 

naar verdieping en bezinning, maar die niet zo snel naar bestaande kerken gaan. Er wordt begonnen met 

een brunch waarna een korte inleiding of een filmpje, verder gesproken wordt over actuele thema’s, 

belicht vanuit een bijbels perspectief.  

 

Ons streven is dat de voorgangers uit Kapelkerk, Open Hof, Hart voor Heerhugowaard met Mozaïek, als 

team samenwerken, elkaar aanvullen en versterken waar dat nodig en gewenst is.  

 

De kerkenraad van de Kapelkerk kent een  kerkenraad ‘smal’ en kerkenraad ‘breed’. De totale groep 

bestaat uit de predikant, pastorale ouderlingen, jeugdouderlingen, diakenen.  Om de pastorale 

ouderlingen zoveel mogelijk ‘vrij te spelen’ voor hun taken is er een Commissie Bestuurlijke Zaken (CBZ) 

voor de dagelijkse besturing, de organisatorische vragen en de beleidsvoorbereiding. In de CBZ zitten 

twee bestuurlijke ouderlingen en één bestuurlijk diaken die eveneens deel uitmaken van de kerkenraad. 

De voorzitter CBZ is ook voorzitter van ‘breed’. De voorganger is adviseur van de CBZ. Vrouwen maken 

sinds de zomer van 2018 deel uit van de raad.  

 

Tussen 2011 en 2018 was dominee Sietse Greving onze predikant. Hij is in augustus 2018 plotseling 

overleden. Hij was een bevlogen voorganger met een groot missionair hart die veel contacten met 

‘Alkmaarders’ had. Onder zijn leiding zijn missionaire activiteiten geïntensiveerd. God heeft dit gezegend 

met een sterke groei van onze gemeente.  

 

Bij alle verdriet is onze gemeente gezegend met veerkracht: we zijn een hoopvolle gemeente gebleven. 

Ds. Alrik Vos van Hart voor Heerhugowaard en veel predikanten uit het hele land waren en zijn nog 

steeds bereid om voor te gaan in onze diensten. Het verdriet blijft voelbaar in onze gemeente, maar in 

2019 zijn we begonnen met een gemeente brede bezinning op onze toekomst. Er zijn vier speerpunten 

geformuleerd:  

 

1. Het goede nieuws over Jezus Christus te verkondigen in Alkmaar  

2. Een hechte en gelovige gemeenschap zijn 

3. Concrete naastenliefde in onze omgeving betonen. 

4. Biddend zoeken naar wegen om Gods rijke genade bekend te maken  

 

Gemeenteleden hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om die speerpunten te voorzien van 

dromen, concrete plannen, zorgen en twijfels en dit gaf input voor verschillende commissies die 

betrokken zijn bij de uitwerking. Doelstelling is om voor de zomer de speerpunten om te zetten in een 

concreet plan.  

 

Daarnaast gaat het beroepingswerk van start waarbij we erop vertrouwen dat onze God en Vader op zijn 

tijd een voorganger geeft die Hij bij onze gemeente vindt passen.  
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Een greep uit onze gemeente – activiteiten  
 

Als Kapelkerkgemeente willen we elkaar stimuleren om God het middelpunt en de prioriteit van ons 

leven te laten zijn, Hem te eren, te loven, te aanbidden. We willen ons laten leiden door zijn Geest en het 

gebed een wezenlijke plaats geven in onze diensten, in het pastoraat, in het bestuur, thuis en overal waar 

mensen Gods aanwezigheid (samen) zoeken.  

 

We ontmoeten elkaar elke zondagmorgen in de Kapelkerk. Al langere tijd houden wij de middagdiensten 

gezamenlijk in De Open Hof. Ongeveer acht keer per jaar zijn er gezamenlijke kringpreken in een 

ochtenddienst in de Kapelkerk.  

Alle diensten op de feestdagen worden gezamenlijk met de Open Hof gehouden in de Kapelkerk. Verder 

zijn er tweemaal per jaar jeugddiensten. De jeugd is dan bij de voorbereiding betrokken.  

Het Heilig Avondmaal vieren we zes keer per jaar op zondag. De avondmaalsvieringen zijn in de 

Kapelkerk en Open Hof op dezelfde zondagen gepland, dit kan samen zijn of apart. Daarnaast is er met 

Pasen of Goede Vrijdag een gezamenlijk avondmaal.  

In de Stille Week houden we vespers, samen met de Open Hof.  

We houden van een eigentijdse invulling van de diensten: altijd toegankelijk, begrijpelijke taal, balans in 

liederen en instrumenten. Muziek en zang krijgen veel aandacht. Er is veel muzikaal talent: er zijn vier 

vaste organisten, elke dienst wisselen orgel en piano elkaar af; de band waarin een tiental 

gemeenteleden in wisselende samenstelling participeren speelt regelmatig en het kerkkoor PraySing 

brengt bij gelegenheden liederen ten gehore. De morgendiensten zijn live te volgen (audio onbeperkt 

toegankelijk via de website http://www.GKv-alkmaar.nl/live/, video om privacy-redenen achter 

wachtwoord).  

 

Tegenover de Kapelkerk is een locatie in gebruik. Tijdens de zondagse dienst gaan de kinderen uit de 

groepen nul-drie en vier-zes wisselend, daarheen voor de wekelijkse kinderpreek. Op hun niveau 

behandelen zij hetzelfde thema waarover de predikant preekt.  Er is een crèche voor de allerkleinsten op 

vijf minuten loopafstand van de kerk.  

 

Twee gemeenteleden heten alle bezoekers aan de dienst bij de ingang welkom. Zij letten erop dat gasten 

een plek en een bijbel te krijgen. Zij zorgen daarnaast zo nodig voor verder contact.  

 

Na de morgendienst drinken we regelmatig samen koffie. 

 

We zijn ons ervan bewust dat jongeren in onze gemeente in een sterk geseculariseerde omgeving wonen, 

leren, studeren. Daarom hebben wij veel aandacht voor jeugdwerk. Er zijn jeugdouderlingen voor 

jongeren vanaf zestien jaar. Samen met jeugdleiders en buddy’s zijn zij er om de band tussen oudere en 

jongere gemeenteleden te versterken en om persoonlijke zorg aan de jongeren te bieden.  

 

Buddy’s verzorgen een aantal keren per jaar een gezellige activiteit voor de jongeren en onderhouden 

contact met hen. Doel is het verstevigen van de onderlinge relaties tussen de jongeren en individuele 

aandacht waar dat nodig is.  

 

Catechisatie voor zestien-plussers en de belijdeniscatechisatie zijn dit seizoen in handen van ds. Alrik 

Vos en een gemeentelid. 

 

De jeugdvereniging ‘Timotheüs’ voor de jeugd van 16-25 jaar is een zelfstandig functionerende 

vereniging van Kapelkerk en Open Hof. Jongeren van deze vereniging verzorgen regelmatig activiteiten 

samen met de gemeente of andere verenigingen. Eenmaal per jaar is er een kamp of uitwisseling.  
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Catechisatie en jeugdverenigingen van de groepen tussen twaalf en vijftien jaar zijn samengevoegd 

binnen een jeugdclub waar zich zes jeugdleiders voor inzetten, met steun van de predikanten. Dit doen 

we samen met de Open Hof. We werken met de methodes Timotheüs en Follow-up. Eenmaal per jaar is 

er een kamp.  

 

Voor de kinderen uit groep zeven en acht van de basisschool organiseren we samen met de Open Hof 

een bijbelclub, met aandacht voor het opbouwen van een onderlinge band en geloofsontwikkeling.  

 

De werkgroep relatie en opvoeding stimuleert de Marriage Course, Premarriage Course, doopcursus en 

de gespreksgroep voor ouders van tieners. Tot nu toe is de voorganger hierin betrokken.  

 
Verschillende keren per jaar zijn er vriendendiensten die zijn gericht op niet- en andersgelovigen. Onder 

andere via flyers, contact met lokale bladen en Facebook proberen we deze diensten voor het voetlicht 

te krijgen. Een altijd zeer druk bezochte vriendendienst is de kerstnachtdienst.  

 

De afgelopen jaren zijn de cursussen Alpha en Christianity Explored – in vervolg op elkaar - in hoge 

frequentie gegeven door onze voorganger in samenwerking met  enthousiaste gemeenteleden die de 

cursus verzorgden of overheerlijke maaltijden bereidden. Het plan is dit na de zomervakantie weer op te 

starten.  

 
Ieder najaar – rond ‘Allerzielen’ - bieden wij ‘Alkmaarders’ de ruimte om dierbaren te gedenken op de 

Gedenkwoensdag. Dat gebeurt in een sobere en sfeervolle bijeenkomst in de Kapelkerk. Stilte, liederen 

en woorden van hoop en troost wisselen elkaar af. Mensen kunnen een foto van de overleden dierbare 

meenemen. Hun namen worden genoemd en er wordt individueel een kaars aangestoken.  

 

Tijdens de Shopping Night in september is de Kapelkerk ’s avonds open. Op diverse plekken in de stad 

delen we kaarsjes uit aan het winkelend publiek die zij in de Kapelkerk kunnen komen aansteken. Zo 

willen we Alkmaarders de kans bieden om de kerk te ontdekken als een plaats van rust, hoop, en geloof. 

De kerk is dankzij de kaarsjes sfeervol verlicht en er klinkt klassieke muziek. De aanloop is altijd zeer 

groot.  

 

De Steiger is een aanloophuis voor en dak- en thuislozen in de Alkmaarse binnenstad gerund door 

hoofdzakelijk vrijwilligers uit onze en andere gemeenten. De Steiger is de uitvalsbasis voor straatwerk 

onder prostituees op de Achterdam. Vrijwilligers uit verschillende Alkmaarse kerken zijn hierbij 

betrokken. Onze crèche op zondagmorgen is ook in dit aanloophuis.  

  

Stichting Present is een christelijke organisatie die hulpvragen en hulpaanbod bij elkaar brengt. 

Gemeenteleden helpen regelmatig mee. Dat gebeurt individueel of in kringverband. 

 
Wij werken samen met kerken uit de regio mee aan het zendingswerk in Benin via het 

samenwerkingsverband West-Afrika Mission.  
 

Disclaimer 
Aan het begin schreven we dat “ het winnen”  aan onze stad kleeft. Soms zijn we als  gemeente ook 

teleurgesteld over onze aantrekkingskracht, over lauwheid, over gemeenteleden die hun heil elders 

zoeken, over jongeren die afhaken en over nog veel meer. En we vergeten dat de gemeente in de eerste 

plaats een plaats mag zijn waar gewonde mensen samen opnieuw mogen ontdekken dat alleen bij Jezus 

genezing, geluk en vrede te vinden zijn. Maar wij mogen toch in Christus overwinnaars zijn! Dat 

evangelie willen en moeten we steeds opnieuw horen!  

  

 

Kerkenraad Kapelkerk Alkmaar (GKv) 

8 juni 2019  


