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Overige informatie
Voor alle overige informatie
verwijzen we u graag naar het 
Informatieboekje (2014 en 2015)
en de websites van beide kerken:
www.pknheiloo.nl 
www.pknlimmen.nl

Uw bijdrage als
periodieke gift
Naar aanleiding van de actie Kerkba-
lans kregen wij vragen over het sys-
teem "Periodieke giften".
'Normale' giften zijn pas aftrekbaar
vanaf 1% tot maximaal 10% van het
inkomen. Bij een periodieke gift gel-
den die grenzen niet en is het hele
bedrag aftrekbaar.
Uw jaarlijkse bijdrage kunt u nu ook
als periodieke gift doen. U legt dan in
een 'Overeenkomst periodieke gift' vast
dat u gedurende minimaal 5 jaar
jaarlijks een gift doet. Hierin staat ook
dat de schenking vervalt in geval van
overlijden, werkloosheid of arbeids-
ongeschiktheid. Benodigde gege-
vens van de kerk (fiscaal-nr) zal de
kerkrentmeester invullen.
Dat het hele bedrag aftrekbaar is be-
tekent al snel dat de fiscus 42% of zelfs
52% van de gift aan u ‘terugbetaalt’.
Voor de kerk is het extra gunstig als
de gever (een deel van) dat bedrag
aan de kerkelijke gift wil toevoegen. 
 
De belangrijkste voorwaarden zijn:
*  Vastlegging van de gift in een
'Overeenkomst periodieke gift' 
*  De gift moet minimaal 1 maal per
jaar gedurende minimaal 5 jaar wor-
den gedaan. 
*  De bedragen moeten steeds (on-
geveer) even hoog zijn.
 
Voor vragen, mogelijkheden en voor
een model-overeenkomst om van
uw Kerkbalans-bijdrage een perio-
dieke gift te maken, kunt u contact
opnemen met het College van Kerk-
rentmeesters:
• Heiloo:  J.Bras 072-5320344
                 j.bras@telfort.nl  
• Limmen: C.A.J. v.d. Berg 072-5044133
                 bergheck@quicknet.nl 

Kerkbalans
HEILOO - Dit jaar hebben ruim 80
vrijwilligers weer 645 enveloppen
rondgebracht. Twee weken later wer-
den er 517 enveloppen opgehaald,
hetgeen een respons is van 80%.
Momenteel is er een bedrag van ruim
€ 164.000 toegezegd. Dit is nu nog 6%
onder de begroting. De ervaring leert
echter dat de uiteindelijke ontvangst
aan het eind van het jaar iets beter zal
uitkomen.
De definitieve cijfers van kerkbalans
2015 zijn nu ook bekend.
Het uiteindelijk ontvangen bedrag is
€ 178.564,- geworden, hetgeen door
539 leden bij elkaar is gebracht. De
begroting was € 175.000,-.
Een bijzonder mooi resultaat.
Met dank aan een ieder die op zijn/
haar wijze heeft meegewerkt om dit
resultaat te behalen.
College van Kerkrentmeesters
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Judasboom 
Op de voorpagina:de Judasboom (Cercis siliquastrum)
 
In het voorjaar (april/mei) kleuren bergachtige streken in Zuid-
Europa en West-Azië rozerood door de bloemen van de Judas-
boom.
 
De Nederlandse naam Judasboom zou volgens de overlevering
verwijzen naar de bijbeltekst Matteüs 27:5, waar verteld wordt
dat Judas Iskarioth zich ging verhangen, nadat hij spijt had
gekregen over zijn verraad.
 
Nadat hij de zilverlingen voor de voeten van de schriftgeleerden
geworpen had, vluchtte hij de woestijn in. Daar vond hij een
eenzame boom, waaraan hij zich ophing.
Toen zijn vrienden hem de volgende dag vonden, bleek de
boom, op de plaatsen waar Judas' tranen op de stam en takken
waren gevallen, spontaan prachtige bloemen te hebben ge-
vormd.
De bloemen van de Judasboom bloeien rechtstreeks op oude-
re takken en op de stam, zoals hieronder te zien is.
 
Een plausibele verklaring van de naam is dat Judasboom een
verbastering is van Judeaboom, Judea, het gebied in Israël, waar
de boom veel voorkomt.
 
Ook in onze streken floreert de boom. In Heiloo staan een paar
Judasbomen op de Van Doornstraat.
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Kerkdiensten
20 maart Palmpasen 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. P. Verhoeff
collecte: KiA Ghanese boerinnen
Protestantse kerk Limmen: 
ds. C.H. Koetsier, Heemstede
collecte: KiA Ghanese boerinnen
Cultuurkoepel: Theodora Klaver
Woord-/Communieviering
m.m.v. One More Voice
Witte kerk: 16.00 uur (zie hiernaast)
Cantate-uur, Bach: BVW 182
Liturg: ds. N. Schroevers

 
Stille Week (zie pag. 6)
21 en 22 maart 19.30 uur 
Witte kerk: gemeenteleden
 
23 maart 19.30 uur
Witte kerk: de Cantorij 

 
24 maart
Witte Donderdag 19.30 uur
Witte kerk: ds. H. Ruitenbeek, avondmaal
collecte: diaconaal werk Heiloo
Protestantse kerk Limmen:
ds. E.J. Kooiman, avondmaal
collecte: fonds bijzondere noden
 
25 maart Goede Vrijdag 19.30 uur
Witte kerk: ds. F.J. v.d. Wind, (zie pag,6)
Protestantse kerk Limmen:
Oecumenische dienst (zie hiernaast)
m.m.v. koor Cornelius parochie 
 
26 maart Stille Zaterdag 19.30 uur
Witte kerk: ds. E.J. Kooiman
 
27 maart Pasen 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek
collecte: KiA / Jeugdwerk
Protestantse kerk Limmen: (zie pag.8) 
ds. F.J. van der Wind
coll.: Interk. Sociaal Beraad Alkmaar
Cultuurkoepel: ds. Marius Braamse 
Schrift & Tafel, m.m.v. de Zanggroep

 
3 april 10.00 uur 
Ter Coulsterkerk: ds. E.J. Kooiman
collecte: KiA / Exodus
Protestantse kerk Limmen: 
ds. J. Bouma, Bilthoven
collecte: KiA / Exodus
Cultuurkoepel: Marie-José van Bolhuis
m.m.v. de Zanggroep
 
10 april 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. F.J. van der Wind
collecte: voedselbank Alkmaar
Protestantse kerk Limmen:
ds. H.R. Hummelen, Egmond - Binnen
collecte: Dorcas
Cultuurkoepel: ds. Marius Braamse
 
17 april 10.00 uur
Ter Coulsterkerk:
ds. H.R. Hummelen, Egmond - Binnen
collecte: ISBA (int. soc. ber. Alkmaar)
Protestantse kerk Limmen:
ds. A.A. van Kampen, Wieringerwaard
collecte: Noodfonds (-Castricum)
Cultuurkoepel: Marie-José van Bolhuis
m.m.v. de Zanggroep
 
24 april 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek
collecte: KiA, diaconaal vakantiewerk
Protestantse kerk Limmen:
ds. M.A. Jansens, Zaandam
collecte: KiA, diaconaal vakantiewerk
Cultuurkoepel: Paul Jacobs
m.m.v. Saskia Terpstra

De Goede Vrijdagviering
op 25 maart om 19.30 uur in de Protes
tantse Kerk in Limmen, m.m.v. het Liturgi
sche koor van de Corneliusparochie, wordt
ingevuld met het lijdensverhaal uit
het evangelie van Johannes en zal
ondersteund worden met nieuw in-
gestudeerde beurtzangen uit o.a.
Psalm 22. Ook zal ‘Het beklag van 
God’ in vertaling van Huub Ooster-
huis gezongen worden.
Het liturgisch koor is onder de bezie-
lende leiding van Peter Rijs na de ‘Pas-
sion’ van twee jaar geleden en de ‘Via
Crucis’ van vorig jaar aan een nieuw -
meerstemmig repertoire begonnen
om de Goede Vrijdagliturgie weer
heel bijzonder te maken.
pastor Johan Olling 

40-dagen-
bloemschikking

Cantate in de Witte Kerk 

Op de foto één van de prachtige
symbolische bloemschikkingen voor
de Veertigdagentijd en Pasen die
Edith Boukes maakt voor de kerkdien-
sten in Limmen. Het thema ‘Ik ga. Zet
een stap naar de ander' sluit aan bij
de 40-dagentijdcampagne van Kerk
in Actie (zie pag 9). Met de schoenen
en de stenenweg als basis wordt dat
verbeeld.
Met de bloemen en andere accessoi-
res als symbolen volgen de schikkin-
gen de lezingen uit het Lucasevange-
lie, op weg naar Pasen.

 
Op zondag 20 maart om 16:00 uur
verzorgt Collegium Vocale Camerata 
onder leiding van Gerard Leegwater een
uitvoering van Johann Sebastian Bach's
cantate ”Himmelskönig, sei willkommen”
BWV 182 voor koor, solisten, instru-
mentaal ensemble en orgel.
Bach schreef deze cantate op het
moment dat hij werkzaam was aan
het Hof van Weimar en zojuist pro-
motie had gekregen tot concert-
meester. Aan deze functie zat de
verplichting iedere maand een nieu-
we cantate te schrijven. Drie weken
na zijn promotie kwam Bach zijn
nieuwe verplichting voor de eerste
keer na met de uitvoering van deze
cantate op 25 maart 1714.
Het is een zeer feestelijke cantate
waaraan uitdrukking wordt gegeven
door de diverse koordelen en aria's
alsmede de solistisch bezette blok-
fluit en vioolpartijen.
De uitvoering vindt plaats binnen een
liturgische context zoals in Bach's tijd
gebruikelijk. De liturg is ds. Nico
Schroevers uit Middenbeemster.
U bent van harte welkom.
Entree: vrij (collecte na afloop). Na de
uitvoering is er gelegenheid om na te
praten bij een gratis kopje koffie/thee.
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kunnen ons treffen en we weten meestal niet waarom.
Zelfs geloof kan onze angst niet zomaar wegnemen. Ook
niet bij Jezus. Hij wordt niet getekend als een held die
onverschrokken doorstaat wat op hem afkomt. Ik las
ergens: ‘U redt mij niet van de angst, maar met U red ik
het wel’. Misschien dat Zijn gebed daartoe geleid heeft?
Lucas (23:46) laat de laatste woorden van Jezus zijn:
'Vader, in uw handen leg ik mijn geest’.
 
Van angst naar vertrouwen
Misschien speelt angst ons vooral parten zodra wij ver-
geten of niet meer kunnen geloven dat wij in Gods hand
zijn. Als je bang bent krimpt je hart. Er komt minder
ruimte voor liefde, relativering en nuchterheid. Maar
vertrouwen in God kan niets afdwingen. Je kan op niets
rekenen, behalve misschien dat, als wij alles loslaten, of
moeten loslaten, God óns niet loslaat.
 
Pasen
Als de vrouwen op de vroege morgen van Pasen zien dat
het graf leeg is worden ze bang. Er zijn twee engelen
nodig (Lucas 24: 4) om hen er aan te herinneren wat Jezus
had gezegd over opstaan uit de dood. Op Paasmorgen
vieren we dat Jezus ons, in alle menselijkheid, voorging
op de weg van angst naar vertrouwen. Daarom vieren we
met Pasen ook het leven, het goede leven, voor iedereen.
Leven dat zich niet neerlegt bij onrecht, lijden, angst en
pijn van mensen. Met Pasen vieren we dat Hij leeft en
onder ons woont: de levende aanwezige. Pasen nodigt
ons telkens opnieuw uit de weg te gaan van de Levende,
de weg van angst naar vertrouwen...
 
ds. Hanneke Ruitenbeek

Pasen: de weg van angst
naar vertrouwen
‘Hij werd overvallen door doodsangst maar bleef bidden’. 
Lucas 22: 44
 
Ich habe Angst
Op de foto hiernaast ziet u het altaar van de Sankt Peter-
kirche in Keulen. Achter het altaar is dit drieluik aange-
bracht. Meestal bestond een dergelijk drieluik op deze
plek in een kerk uit afbeeldingen uit het leven van Jezus.
Als de priester de mis opdroeg, zagen de veelal ongelet-
terde gelovigen de bijbelverhalen afgebeeld achter het
altaar. Op dit altaarstuk staan slechts drie woorden: ICH
HABE ANGST. Het is gemaakt door Rosemarie Trockel in
1993.
 
De angst van Jezus
De woorden 'Ich habe Angst' verwijzen naar het gebed
dat Jezus bidt in de Olijfhof op de vooravond van zijn
dood. De evangelisten beschrijven de doodsangst die
Hem tijdens het bidden overvalt. De angst van Jezus voor
wat komen gaat strijdt met zijn vertrouwen in God. Hij
bidt verschillende malen of de beker aan Hem voorbij
mag gaan. In Lucas 22 lezen we dat zijn zweet als drup-
pels bloed op de aarde vallen. Het altaarstuk confronteert
ons met Jezus in zijn twijfel, pijn en lijden.
 
Ik heb angst
Toen ik voor het eerst naar de foto keek dacht ik niet
direct aan Jezus. Nee, die ‘ich’ was ikzelf: ik heb angst. En
angst zit in ons allemaal. Misschien wel meer dan ooit.
Terwijl we nog nooit zo gezond waren als nu. Nog nooit
leefden we langer en veiliger. Wereldwijd dalen de ar-
moede, het aantal oorlogen en de criminaliteit. Maar de
cijfers en statistieken kunnen ons niet bevrijden van onze
angst.
De stad Keulen, waar dit kunstwerk te zien is, associëren
we sinds oudejaarsnacht met geweld en intimidatie tegen
vrouwen. Het gebeuren versterkt de angst die mensen
voor elkaar hebben: vrouwen voor mannen en Europe-
anen voor vluchtelingen uit Moslimlanden. Er is angst
over de zwaar bevochten rechten voor vrouwen en ho-
mo’s. Ik heb angst. Want wie veel heeft kan veel verliezen.
 
De confrontatie
Als Jezus gaat bidden in de Olijfhof vraagt hij zijn leerlin-
gen met hem te bidden en te waken, maar ze vallen in
slaap. In deze Keulse kerk houden de woorden ICH HABE
ANGST ons wakker. We raken betrokken op de strijd van
Jezus. Maar Zijn angst om te sterven is ook onze eigen
angst te sterven. Zoals Hij twijfelt twijfelen ook wij soms.
Zo moeilijk als voor Hem vertrouwen is, kan het voor ons
zijn. Zijn verhaal en het onze komen samen. Het raakt ons
dagelijkse bestaan in het hier en nu.
 
Het leven aandurven
Angst zit diep in ons. Het laat zich niet eenvoudig weg
redeneren. Want we weten dat niet altijd alles goed komt
in het leven. Er is verdriet, leed en onrecht. Toeval en lot
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Door de stilte heen
De Stille Week in de Witte Kerk
 
´Door de stilte heen´ is het thema van de diensten in de
week voorafgaande aan Pasen.
 
In ons aller leven zijn momenten van stilte onmisbaar.
Stilte en even alle ruimte om niets te hoeven onderne-
men. Even afwezigheid van geluid en lawaai, even een
moment van rust en verstilling. In de christelijke traditie
is stilte verbonden met gebed. De stille aanbidding,
woorden en gedachten voorbij, is het mystieke gebed.
Men poogt zich op deze stilte voor te bereiden door
zichzelf te verstillen, op menselijke maat, vaak afgezon-
derd, het hart tot rust gebracht. Zwijgen is stil worden,
om de stille stem in het hart te kunnen verstaan. Het is
een actieve, wakende, verwachtende houding. Maar
stilte wordt niet altijd als positief ervaren. Soms valt er een
stilte in een gesprek. Zo’n stilte kan benauwd en onge-
makkelijk zijn.
 
Een andere keer valt een gezochte stilte zwaar en zou je
willen, dat die ten einde was. Op andere tijden en plaatsen
is stilte en meditatie juist heilzaam en louterend. Daarna
kun je weer verder, ́ door de stilte heen´. Er blijft overigens
een spanning bestaan. De behoefte aan stilte blijft. Pasen
zelf gaat ook over het onzegbare.

 
Verschillende aspecten van stilte komen we tegen bij de
lezing van de lijdensgeschiedenis van Jezus in het
evangelie naar Lucas. We zien Jezus die zich terugtrekt
om te bidden om kracht op te doen. Er is ook een moment
waarop Jezus zwijgt en er geen woord over zijn lippen
komt. Er is zijn eenzaamheid om het verraad van Petrus.
Op Goede Vrijdag is er de stilte na het sterven van Jezus.
 
De eerste drie avonden in de Stille Week hebben het
karakter van een avondgebed.
* Op maandag en dinsdag zullen gemeenteleden voor-
gaan in de liturgie.
* Op woensdag zullen leden van de Cantorij het avond-
gebed leiden.
* Op Witte Donderdag wordt het Heilig Avondmaal ge-
vierd in het koor van de Witte Kerk.
* Op Goede Vrijdag, 25 maart, wordt het lijdensevangelie
verder gelezen. In deze dienst zal het Stabat Mater van
Giovanni Battista Pergolesi worden uitgevoerd.
* De dienst op Stille Zaterdag heeft het karakter van een
nachtwake die overgaat in een Paaswake. Het Paasevan-
gelie zal klinken ´door de stilte heen´.
De nieuwe Paaskaars zal worden ontstoken, het symbool
van het licht van Christus.

Christel Holl: Aufscheinendes Kreuz.

Eén avondlied vormt een vast onderdeel van de diensten
in de Stille Week, die iedere avond beginnen om 19.30
uur in de Witte Kerk
 
Wees Gij mijn toevlucht de komende nacht, 
de morgen die ik ondanks alles verwacht. 
Hoe kan ik gaan slapen, als Gij er niet zijt, 
die mij van het donker en wanhoop bevrijdt.
 
Wees Gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart, 
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart, 
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt, 
het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt.
 
Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat, 
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat. 
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij, 
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij.
 
 
Lied 263
tekst Wijnand Honig,  melodie Iers volkslied-Slane
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ds. Hanneke Ruitenbeek, ds. Floor J. van der Wind
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Een jongen uit Koog aan de Zaan

Op 20 januari is overleden Hendrika
Cornelia Bakker-van den Anker. Zij
woonde met haar man op Termijen.
Zij is vroeger doktersassistente ge-
weest. Omdat zij de medische wereld
van dichtbij kende, was zij zich altijd
scherp bewust, wat er goed ging en
wat niet goed ging in de latere behan-
deling van haar specifieke ziekte. Zij
heeft altijd veel belangstelling gehad
voor de kerk en geloof. Er zijn ver-
schillende momenten geweest dat
we iets van Gods leiding hebben er-
varen, in alle behoedzaamheid uitge-
sproken. Het waren ontmoetingen
op een kernmoment van haar leven,
waarin -om met Oosterhuis te spre-
ken- God rakelings nabij was. Er bleek
een weg ten leven, die in de bijbel
aldoor wordt getoond.
Toen haar situatie nog gecompli-
ceerder werd, heeft haar man haar zo
goed mogelijk verzorgd en bijge-
staan. Haar zoon, zijn vrouw en kin-
deren, en ook anderen hebben haar
hulp geboden. De afscheidsdienst is
gehouden in de Grote Kerk te Edam.

Wij gedenken
Op 7 februari is Peter (Pieter) Sluis 
thuis, na een kort verblijf in 
‘Oudtburg’ te Bergen overleden.
‘Ik heb een prachtig leven gehad’,
stond op de rouwkaart.
In de afscheidsdienst die op 11 febru-
ari is gehouden is verteld over zijn
liefde voor Lies en de kinderen. En
over zijn vele contacten met de fami-
lie, collega’s en vrienden.
Peter was een mens met bijzondere
interesse in anderen. Met zijn vragen,
humor en vriendelijkheid wist hij
mensen te openen en voelde je je
gekend. In die liefde en aandacht
hebben velen zich gekoesterd, in
gesprekken bij tafel of ergens varend
met zijn geliefde zeilboot.
Tijdens het afscheid lazen we een
bewerking van Psalm 103: ‘Jezelf een
ademtocht te weten (...), broos en
kwetsbaar, breekbaar als een droom
in de morgen. Dan toch je naam te
horen noemen: jij bent gekend, jouw
naam zal ik bewaren’.
In dit vertrouwen is Peter begraven
op de begraafplaats aan de Holleweg.
De herinneringen aan Peter zijn
warm en liefdevol. Troost en sterkte
wensen wij Lies en de kinderen en
allen die Peter zullen missen.
ds. Hanneke Ruitenbeek

Op 15 januari overleed op de leeftijd
van 86 jaar Jan Johan Koopmans.
‘Na een moeilijk jaar van ziekte’, zoals
de rouwkaart vermeldde. Die ziekte
beperkte in toenemende mate zijn
fysieke conditie. Maar zijn mentale
conditie bleef intact; ook in die zin dat
hij zichzelf bleef. In een bepaald op-
zicht mag je misschien zelfs zeggen
dat hij meer zichzelf vònd. In elk geval
vond hij zichzelf terug in het uitzicht
dat het geloof hem in toenemende
mate geschonken had, nl. de blijd-
schap waarvan Jezus zegt dat nie-
mand je die zal afnemen. In weerwil
van ervaringen die hij had opgedaan
in en met zijn leven, werd die belofte
steeds meer zijn ankerpunt.
Daarvan getuigde ook zijn eigen
keuze voor lezing en liederen in de
uitvaartdienst. En in die dienst getuig-
den Karien en Paul als kinderen van
hun liefde en trots voor hun vader.
Het huwelijk van Jan en Trudy Koop-
mans stond onder het bijzondere
gesternte van hun vrijwel gelijktijdige
geboorte. Jan Koopmans is in de
dood nu ons allen voorgegaan. Maar
de verwachting die hij ons nalaat
moge zijn gedachtenis tot een zegen
maken. Als de zegen van St. Patrick,
die hij zelf bij het huwelijk van Paul
en Jacqueline heeft gegeven, en die
bij zijn uitvaart aan hem en aan allen
die hem lief waren, is meegegeven.
ds. Jan Bruin

Gastvrouwen en -heren
HEILOO - 19 februari hebben we onze
jaarlijkse bijpraatavond gehad met de
beheerders, klussenmannen en kos-
ters, die gastheren en -vrouwen zijn
van de Ter Coulsterkerk. Ze werden
getrakteerd op taart met grote letters
BEDANKT erop! Helemaal terecht om
hen te bedanken en in het voetlicht
te plaatsen. Dank voor elke week, een
dag of dagdeel werken, sjouwen,
koffieschenken, gastvrij zijn!!  Foto =>

Daarna is mw. Bakker begraven in het
familiegraf naast deze kerk.
Veel sterkte voor haar man en haar
zoon en zijn familie, en de mensen
die haar missen.
ds. F.J. van der Wind

foto: Maarten Krijt en Dolf Roman
 
LIMMEN - Na de presentatie, zaterdag
13 februari, van het boek  "Een jongen
uit Koog aan de Zaan" van Maarten
Krijt werd het eerste exemplaar uit-
gereikt aan Dolf Roman.
De reaktie van Dolf:
"Perplex was ik, zeker na het lezen van de
herinnering, die de auteur met zijn mooie
handschrift op de eerst bladzijde heeft ge
schreven. Ik heb Maarten leren kennen op
het 'kerkelijk erf'. Zitting hebbend in de
kerkenraad werd hij al snel tot voorzitter
uitgeroepen, waarbij hij vaak de geestelijke
boodschap prefereerde boven de verplich
te nummers.
Maarten, met grote verbazing heb ik de
details, die in jouw brein zijn opgeslagen,
bekeken en gelezen, alsmede een veelvoud
aan dokumenten, foto's, plaatjes, aanteke
ningen en curiosa. Wat een diversiteit, bo
vendien goed geconserveerd. Dat mocht
van jou worden verwacht. In de huidige tijd
waarin wij leven met geheugens die op een
stickje of op een harde schijf zijn opgesla
gen, is dat niet zo verwonderlijk, maar die
had jij niet ter beschikking, gelukkig zijn die
nu echter, op een van jouw produkten, in
druk verschenen.
Voor mij is hoofdstuk 35 één van de belang
rijkste hoofdstukken. 'Stichting Krijt Hulp
fonds', dat tot doel heeft werkzaam te zijn
en steun te verlenen, ten behoeve van bin
nen Nederland gevestigde kerkelijke, le
vensbeschouwelijke instellingen etcetera.
Dat tekent Maarten!
Bedankt Maarten, niet alleen voor jouw
boek 'Een jongen uit Koog aan de Zaan' ,
maar bovenal voor jouw vriendschap".
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Pasen in Limmen
De paasdienst op 27 maart om 10.00
uur in de Protestantse kerk te Limmen
zal met welluidende muziek extra
mooi worden opgeluisterd. Een ko
per-ensemble van Excelsior verleent na-
melijk medewerking aan deze dienst.
Een aantal Paasgezangen zal bege-
leid worden door blazers op koper-
werk: een klinkende combinatie.
Excelsior repeteert dinsdagavond
vlak bij de kerk in de Oude School,
terwijl de kerkenraad op dezelfde
dinsdagavond in Ons Huis vergadert.
Het ensemble kan bij wijze van spre-
ken binnendoor, door de tuin, over de
begraafplaats, naar de kerk komen.

Witte Donderdag
24 maart 2016
 
Komt, want
Alle dingen zijn gereed
 
De tafels met witte kleden
Hier en daar met paarse elementen
Ten teken voor dat wat nog komen gaat
De steentjes op de paarse ondergrond
Laten zien hoe verschillend
wij zijn
 
Het brood wordt gebroken
De wijn gaat rond
Er wordt gebeden
Gezongen en gedankt
 
Iedereen wordt genodigd
Zie: er is nog plaats
Zet die stap
Naar die Ene
En naar de ander
 
Ubi caritas et amor
Ubi caritas Deus ibi est
Waar vriendschap en liefde is, daar is God
 
 
Vrij naar het thema van de  40dagen-
tijdcampagne en Liedboek 568a
Jannie Willemstein, diaken in Heiloo

In het evangelie naar Lucas vormt
Lucas 24 : 1-12 de lezing voor de
Paasmorgen. Kenmerkend voor Lucas
noemde de theoloog J.H. Gunning de
´ruimte, de wijde verspreiding en de
veelzijdigheid´. Waarschijnlijk is Lucas
voor zijn evangelie te rade gegaan bij
Maria, de moeder van de Heer, of bij
de kring rondom Maria. Bij hem horen
we veel over de vrouwen.
 
Zoals Lucas een uitvoerig geboorte-
verhaal geeft, zo spreekt hij ook uit-
voerig over de opstanding.
Hij is het, die vertelt dat de vrouwen
de woorden die Jezus had gespro-
ken ´indachtig´ moesten worden.
´Indachtig worden´ is veel krachtiger
en gaat dieper dan ́ zich herinneren´.
Niet alleen de Heer is opgestaan,
maar ook de woorden aangaande
Hem moeten opstaan en tot leven
komen.
 
Ook is het alleen Lucas, die vertelt
welke behandeling de vrouwen met
de haar toevertrouwde woorden
moesten ondergaan. Het relaas van
de vrouwen is in de oren van anderen
kletspraat. Het wordt niet geloofd.
 
Toch zal Petrus er aan moeten gelo-
ven. Hij gaat naar de begraafplaats, in
zichzelf gekeerd, bevreemd over het
gebeurde. Hij bukt zich naar het graf
en herkent aan de lege zwachtels de
herscheppende en bevrijdende hand
van God: dat God zich achter de Ge-
kruisigde stelt, hem een naam geeft
boven alle naam, hem bewaard heeft
in de leeuwenkuil van de dood en
hem daaruit heeft ópgehaald.
Het Pasen van Jezus is de bodem
onder de verkondiging ín en buiten
de gemeente.
Het Pasen van Jezus is de grond
onder de hoop voor kerk en wereld.

Een hartelijk en geanimeerd bezoek
van Marianne en Jos Mulder die na-
mens de gemeente kwamen.
Een tijdje geleden had ik geschreven
dat, als je niet meer in de kerk kunt
komen, je ook contacten gaat missen
en dat dat pijn doet........en zie daar....
de kerk kwam bij ons met een prach-
tig boeket. Heel, heel hartellijk dank
van ons beiden voor deze verassing.
Bep en Simon Lautenbach.

Verrast door een bezoek van me-
vrouw Machda v.d. Meulen, met een
mooie bos bloemen ter gelegenheid
van ons 50 jarig-huwelijk willen wij
de kerkenraad hartelijk danken.
Wij hebben het zeer gewaarderd.
Fam. W.A. Vermeulen

Blij verrast was ik door een prachtige
bos bloemen van de kerk en alle
goede wensen voor mij van allen die
de bijgaande kaart hebben getekend.
Hierbij een tegenprestatie:
   De vuurtoren van Ameland
   Nee, de storm kun jij niet keren,
   maar je licht zal niet ontberen,
   die op zee in nood verkeren!
   En zó wil je aan ons leren:
   sterk te staan en goed te branden, 
   vast het roer in beide handen,
   nooit als wrakhout willen stranden 
   mensenkind!
Elly Verplanke

Wat de ruimte bij Lucas betreft, die
zoeken we ook letterlijk op aan het
einde van de Paasdienst. Door de
deur voor in de kerk gaan we via de
begraafplaats naar het veldje achter
de kerk. Buiten zingen we, begeleid
door trompet, het laatste Paaslied. In
de open lucht eindigt de Paasdienst.
 
Tot besluit een hartelijke uitnodiging
voor deze dienst en gezegende Paas-
dagen voor u allen!
ds. Floor J. van der Wind

Bedankt!
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Heb jij goud in handen?
Heeft u een mobiele telefoon?
Dan heeft u letterlijk goud handen.
Goud waaraan mogelijk kinderarbeid
kleeft. Wereldwijd werken meer dan
één miljoen kinderen in goudmijnen.
De elektronicasector is één van de
grootste afnemers van goud ter we-
reld. De invloedrijke electronicabe-
drijven doen bijna niets om kinderar-
beid in de goudmijnbouw tegen te
gaan. Via Stop Kinderarbeid, waar
Kerk in Actie deel van uitmaakt, kunt
u deze bedrijven aanspreken op hun
verantwoordelijkheid. Bekijk het film-
pje ‘Jij hebt goud in handen’ en teken de
petitie op www.goudinhanden.eu

20 maart: voor boerinnen in Ghana
Het klimaat verandert. Dat merken
we ook in Nederland, bijvoorbeeld
aan hevige stormen of zware regen-
buien. Maar echt last hebben wij er
nog niet van.
In een land als Ghana is dat anders,
vooral in het noorden. Door de extre-
me droogte wordt het steeds moei-
lijker om voedsel te verbouwen. De
vrouwen verzamelen daarom karité-
noten. Ze maken er boter van om te
verkopen op de markt.
De kerk van Ghana helpt de vrouwen
daarbij. De landbouworganisatie van
deze kerk geeft trainingen, leert nieu-
we methodes aan om de noten te
verwerken en zorgt voor kleine fa-
briekjes waar ze de boter kunnen
maken. “Ik kan nu mijn gezin onderhou
den en mijn kinderen naar school sturen”
vertelt één van de vrouwen. 
Kerk in Actie ondersteunt de kerk van
Ghana bij hun werk. 
Zet u een stap en geeft u in de collecte?
U kunt ook een bijdrage overmaken
op NL 89 ABNA 0457 457 457 van Kerk
in Actie o.v.v. boerinnen in Ghana.

Ik ga
Zet een stap naar de ander

Collectes bij de
kerkdiensten

27 maart in Limmen en 17 april in
Heiloo is de collecte voor het ISBA,
“het Interkerkelijk Sociaal Beraad
Alkmaar”. Dit werd in de jaren tachtig
van de vorige eeuw opgericht door
leden van verschillende kerkgenoot-
schappen, die zich zorgen maakten
over het feit dat er steeds meer men-
sen aan de onderkant van de samen-
leving terecht kwamen.
ISBA stelt zich tot doel om de mate-
riële situatie van mensen, die tussen
wal en schip raken of dreigen te
raken, te verbeteren. Het kan dit (in
overleg met de hulpvrager) doen
door contact te leggen met de meest
geëigende instanties (bemiddeling
en verwijzing) en ook, indien nodig,
door een eenmalige kleine gift of le-
ning te verstrekken als overbrugging
naar een meer structurele oplossing.
Het ISBA houdt spreekuur op de
woensdagmorgen (10.30-12.30 uur)
in het inloopcentrum De Zwaan,
Oudegracht 185, Alkmaar

3 april: Kerk in Actie / Exodus
Veel gedetineerden willen na het
uitzitten van hun straf de criminaliteit
graag achter zich laten. Het blijkt
moeilijk om dit geheel op eigen
kracht te doen. Exodus Nederland
biedt sinds 1982 een woon- en werk-
programma dat ex-gedetineerden
helpt hun leven na gevangenschap
weer op te bouwen.
Exodus onderscheidt zich door een
structurele aanpak. Alle aspecten van
het leven van (ex)gedetineerden
komen aan bod. In Exodustermen zijn
dat de vier ‘sleutels’: wonen, werken,
relaties en zingeving. Verder boekt
Exodus goede resultaten door de
persoonlijke en kleinschalige aanpak.

ZWO Heiloo
Nieuw project
In de ZWO-dienst van 7 februari heeft
de gemeente gekozen voor een
nieuw project: 61 stemmen voor
bouwen, 42 voor helpen en 11 voor
geloven. We hebben deze uitslag
meegenomen in onze keuze voor
een nieuw project. In de dienst van
17 april willen we de keuze hiervoor 
nader toelichten. Voor het Pakistan--
project is het mooie bedrag van
€ 1986,97 ingezameld.
 
Paasgroetenactie 2016
Op zondag 28 februari en 6 maart zijn
er in Heiloo en Limmen kaarten uit-
gedeeld om als paasgroet te verstu-
ren aan gevangenen in binnen- en
buitenland en aan mensen en orga-
nisaties van de groetenlijst van Am-
nesty International. Voor al deze
mensen is het zeer bemoedigend om
kaarten te krijgen en zo te ervaren dat
er om hen gedacht wordt.
Namens ZWO, Marianne Deinum
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Woensdag-koffie
LIMMEN -  Wij nodigen gemeentele-
den en belangstellenden uit voor het
gezellige koffie-uurtje in Ons Huis op
woensdag 16 maart vanaf 10:30 uur. 
 
Ook op 20 april bent u weer welkom!
Voor vragen of vervoer:
Margreet Denekamp (tel: 5052871) of 
Lies Koenderman (tel: 5052073)

Ontmoetingmiddag
HEILOO - Donderdag 17 maart om
14.15 uur is er een ontmoetingsmid-
dag. Op weg naar Pasen willen we
een film laten zien over het leven,
sterven en de opstanding van Jezus.
Wij hopen velen van u te ontmoeten.
Voor inlichtingen: Ria op den Kelder,
tel: 5338895.
Mocht u vervoer nodig hebben,
neemt u dan 16 maart tussen 9 en 12
uur contact op met de heer van de
Raa, tel: 5333199 of 06- 48797718.
 
De volgende ontmoetingsmiddag zal
zijn op 7 april. De heer en mw. de
Graaf vertellen over Heiloo in oor-
logsjaren en over Joodse families.
Marijke de Groot

ningsteken, een andere keer is de
relatie met de traditie minder sterk.
Voortdurende reflectie over rituelen
en symbolen blijft essentieel.
Ik nodig u allen uit tot het bijwonen
van deze avond. De uitnodiging be-
treft een ieder die belangstelling heeft
voor dit onderwerp. Ook gasten uit
Heiloo of van elders zijn van harte
welkom.
De avond is op 14 april in de Protes-
tantse kerk te Limmen aan de Zuid-
kerkenlaan 25. Aanvang 20.00 uur. 
 
ds. Floor J. van der Wind

Gemeenteavond: rituelen
 
Op de laatste vergadering van de
Classis Alkmaar werd een  prachtige
inleiding over rituelen gehou-
den. Het novembernummer van
Woord & Dienst is ook voor een be-
langrijk deel gewijd aan rituelen.
Daardoor ontstond het idee om op
de gemeente-avond meer aandacht
te schenken aan dit onderwerp.
De naam die voor mij bij rituelen
hoort is die van Christiane Berkvens-
Stevelinck, predikant van de Remon-
strantse gemeente te Rotterdam en,
als hoogleraar Europese cultuur, ver-
bonden aan de Erasmus-universiteit.
Ooit zag ik een interview met haar,
door Annemiek Schrijvers in het pro-
gramma ́ Het vermoeden´, over haar
beleving van religie. We hebben on-
verwachts de publiciteit mee, want in
´De Verdieping´ (dagblad Trouw) van
25 februari stond een uitgebreid in-
terview met ds. Berkvens.
Ds. Berkvens schetst op haar website
www.moederoverste.nl meerdere mo-
gelijkheden om in symbolen, woor-
den en handelingen belangrijke mo-
menten van iemands leven in een
ritueel vorm te geven, bijvoorbeeld
bij de doop, het huwelijk en de cere-
monie bij het afscheid. Maar ook op
andere momenten in iemands per-
soonlijk leven kan de behoefte aan
een ritueel ontstaan. Hoe breed ver-
spreid is inmiddels het aansteken van
een kaars voor iemand, bij ziekte of
bij het gedenken van een gestorven
geliefde.
Wij zijn bijzonder verheugd dat zij
bereid is om op een avond naar Lim-
men te komen en met ons van ge-
dachten te wisselen over:
rituelen op scharniermomenten
van het leven, symbolen, woorden
en handelingen in pastorale situaties.
Zij zal voorbeelden geven uit de 
traditie, die rondom dit onderwerp in
en buiten de kerk is ontstaan. Het
onderwerp lijkt steeds belangrijker te
worden. Soms vraagt een pastoraal
contact namelijk om een ritueel. Als
de gesprekspartner dat ook wil, kan
samen over de vorm overlegd wor-
den, zodat recht gedaan wordt aan
ieders persoonlijke intentie. Zo kan er
een heel waardevol ritueel ontstaan,
waarna mensen soms weer verder
kunnen. Soms hebben rituelen een
geur van traditie, een soort herken-

High Tea groot succes!
 
De bezoekers en leiding van de kin-
dernevendienst, Klup en jeugdkerk in
Heiloo hebben op zaterdag 13 febru-
ari genoten van een fantastische high
tea. Deze uitgebreide high tea met
soep, wraps, sandwiches, taarten,
muffins en veel meer, werd gehou-
den in de Ter Coulsterkerk.
Alles werd vakkundig klaargemaakt
en geserveerd door de jongens en
meisjes. Ruim zestig gasten genoten
van dit alles en verheugen zich al op
een vervolg. De band Orchestre Par-

tout, een band van vluchtelingen en
asielzoekers,moest helaas door ziek-
te van de zanger verstek laten gaan.
In de Heilooër Theaterbende werd op
de valreep een fantastische vervan-
ging gevonden.
De opbrengst van dit theefeest, van
liefst € 710,- , gebruiken de jongeren
voor het organiseren van een sport-
en spelmiddag voor leeftijdsgenoten
bij het AZC in Alkmaar. Dit doen ze op
zaterdagmiddag 2 april. Van het res-
terende geld worden groepsspelen
voor het AZC gekocht.
Namens het jeugdoverleg, Joop Tulp

ds. Christiane Berkvens-Stevelinck
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Braamboslezing
Ruben van Zwieten, ‘de dominee van de
Zuidas’, is een veelgevraagd spreker.
Door NRC Handelsblad is hij uitge-
roepen tot één van de tien beloftes
voor de komende tien jaar, door Vrij
Nederland tot de beste dominee van
het land en door Trouw is hij de meest
spraakmakende theoloog genoemd.
Hoe is dat zo gekomen?
Na zijn studie theologie en rechten
werd hij predikant-directeur van de
Stichting Zingeving Zuidas. Hij ver-
koopt fitness voor de geest, abonne-
menten aan bedrijven, laat topmen-
sen in Nederland reflecteren op
leven, werk en samenleven.
Aan het begin van 2012 verscheen
zijn eerste boek, dat hij schreef met
zijn collega Ad van Nieuwpoort: “De
Bijbel op de Zuidas”. De Nieuwe Poort
werd in 2013 opgericht door deze
predikant-ondernemer en is een
voortzetting van Zingeving Zuidas.
Wat is het geheim van zijn succes als
theoloog onder zakenmensen?
Dat zal hij vertellen in deze Braam-
boslezing 2016.
Donderdag 7 april om 20.00 uur
in de Maranathakerk in Castricum.
Bijdrage: € 5,00 incl. koffie / thee

Evangelie naar Maria 
 
Een muzikale uitvoering van het 
Evangelie naar Maria Magdalena, 
ten gehore gebracht door een groep
van vijftien zangers en muzikanten, 
Dit evangelie is niet geschreven door
Maria Magdalena zelf, maar door een
van haar volgelingen. Het behoort tot
de zogenaamde apocriefe geschrif-
ten en is uiteindelijk niet in de Bijbel
opgenomen. We leren Maria Magda-
lena kennen als een vertrouweling
van Jezus die na diens dood zijn an-
dere volgelingen moed insprak en
onenigheid tussen hen trachtte te
beslechten.
Het evangelie naar Maria Magdalena
is een typisch gnostisch geschrift, d.
w.z. dat er veel waarde wordt gehecht
aan innerlijk weten. Van dit evangelie

Kansen keren
 
De Oecumenische Werkgroep Vrouw
& Geloof Noord-Holland organiseert
een impulsdag. Het thema is ‘Kansen
keren’, over omgaan met je levenslot.
Ieder van ons heeft in haar leven
momenten waarop ze zich afvraagt: 
‘Is dit het nou? Is dit het leven dat ik me had
voorgesteld?' 
Gegarandeerd dat het anders is ver-
lopen dan ooit gedacht.

Dat gold ook voor de vrouwen die
Chagall op dit
schilderij heeft
afgebeeld. Het
lot heeft Naö-
mi en haar
schoondochters
Ruth en Orpah
zwaar getrof-

fen. Ze gaan daar alle drie anders mee
om, met alle consequenties van dien
voor hun toekomst. 
Wat betekent dit verhaal voor ons?
Hoe gaan wíj om met  "het lot" ?
Met een inleiding van José van Sante,
workshops met bibliodrama, medi-
gese, het tekenen van levenslijnen en
tot slot een gezamenlijke viering.
* Kerk 'de Terp', Herenweg 4,Oudorp
* 1 april 10.00 -16.00 uur 
* Kosten: € 15,00 (zelf brood meene-
men, er is soep, fruit, drinken)
* Voor wie: voor vrouwen uit Noord-
Holland en belangstellenden.
Meer informatie bij 0229-842544
(secr. Werkgroep V&G NH).

zijn meerdere fragmenten verloren
gegaan. Theoloog en dichter Maria de
Groot heeft deze in de geest van Maria
Magdalena gecompleteerd. Heleen
van Els heeft dit evangelie op muziek
gezet. De uitvoering wordt ingeleid
door Jos van Steen, voormalig paro-
chiepastor. Zij heeft zich tijdens een
sabbatical uitgebreid verdiept in het
Evangelie naar Maria.
Zaterdag 2 april om 19:30uur in de
Lutherse kerk (hoek Oudegracht--
Baangracht) in Alkmaar. Entree € 5,00
Informatie: 06-55276104 of 
www.dezwaan-alkmaar.nl

Waterputlezing
Aan het einde van het seizoen nodigt
'rond de waterput' een 'spreker van
naam' uit om een lezing te houden
over een thema op het grensgebied
van religie, cultuur en maatschappij.
Dit jaar zal mw. Mirjam Sterk, oud-ka-
merlid voor het CDA deze lezing
verzorgen met als titel:
“Ieder voor zich en God voor ons allen”.
Mirjam Sterk is een groot voorstander
van de participatiesamenleving. Maar
participatie heeft alleen kans van
slagen als we ons laten inspireren
door een verhaal dat tegelijk recht
doet aan de fundamentele verbon-
denheid, kwetsbaarheid én het eigen
belang van mensen. Nu de bomen in
onze sameleving niet meer tot in de
hemel groeien, mag je van burgers
verwachten dat ze zich actief inzet-
ten voor hun eigen welzijn en dat van
anderen. Maar een oproep tot parti-
cipatie die enkel door bezuinigings-
motieven wordt ingegeven, leidt
volgens Sterk al gauw tot een knap-
het-zelf-maar-op-samenleving.
Ze schreef over deze thematiek een
boekje waarin ze o.m. te rade gaat bij
grote denkers als Martin Buber en
Emmanuel Levinas.
De lezing is op woensdag 13 april om
20.00 uur in de Witte Kerk in Heiloo.
Na de inleiding is er ruimte om met
Mirjam Sterk in gesprek te gaan.
Iedereen is van harte welkom (€ 5,-)
Namens “Rond de Waterput”
ds. Edward Kooiman
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Het olijfbrood van Jezus
 
naar Johannes 13:1-30
Uit: Lekker Bijbels van Renée Vonk
 
Ingrediënten:
500 gram fijne bloem
25 gram gist
75 gram suiker
10 gram zout
150cl olijfolie
schil van 1 citroen
schil van 1 sinaasappel
30 cl lauw water
 
Kneed een deeg met 450 gram bloem, de gist, suiker, zout
en het water. Laat het 3 kwartier op een koele plaats
rusten. Voeg de rest van de bloem en olijfolie toe. Boen
de citroen en sinaasappel en rasp de schillen. Voeg toe
aan het mengsel en kneed voorzichtig door; laat 3 uur
rusten op koele plaats.
Verwarm de oven voor op 220 graden. Vet een bakplaat
in en vorm het deeg tot een handzame klomp. Laat circa
20 minuten in de oven garen tot het goudbruin is. Con-
troleer met een prikker of het brood ook van binnen gaar
is. Haal uit de oven en besprenkel rijkelijk met olijfolie en
laat afkoelen tot lauwwarm. In plakken snijden en opdie-
nen met bijv. marmelade of hartig beleg zoals kaas.

Wind
 
 
De wereld is in nevelen verborgen,
met witte sluiers wordt de grond bedekt,
als deze vrouwen in de vroege morgen
het graf betreden, stil en met respect.
 
 
Hier, in de tuin, waar knoppen openbreken,
waar het lente wordt en naar leven geurt,
is voorgoed de stille kracht gebleken
van wat met Gods wil steeds opnieuw gebeurt.
 
 
Als op de wind gaan sedertdien verhalen
van iemand die terugkwam uit de dood.
Het is verteld, gegroeid en uit gaan stralen,
omdat het troost in donk’re tijden bood.
 
 
Margryt Poortstra
Uit: Zangen van zoeken en zien


