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Vakantie
Onze zomervakantie begint op zater-
dag 17 juni en we hopen weer aan de
slag te gaan op maandag 15 juli. In
voorkomende gevallen kunt u met
onze collega ds. F.J. van der Wind
contact opnemen.
ds. Edward Kooiman en
ds. Hanneke Ruitenbeek

Gegevens Heiloo
www.pknheiloo.nl
Ter Coulsterkerk:
Holleweg 111, 1851 KE Heiloo
072-5334552
Witte Kerk:
Heerenweg 32, 1851 KS Heiloo
Predikanten:
ds. E. Kooiman, 072-8885550
ejkooiman@ziggo.nl
ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550
hruitenbeek@ziggo.nl
Ypesteinerlaan 19, 1851 WG Heiloo
ds. F.J. van der Wind, 072-5336634
fjvanderwind@hotmail.com
Kennemerstr.weg 303, 1851NC Heiloo
Kerkenraad:
Postbus 180, 1850 AD Heiloo
Voorzitter: vacant
preses@pknheiloo.nl
Scriba: mw. R.D. van Diest
072 - 5323500, scriba@pknheiloo.nl
Bank: t.n.v. Protestantse Kerk Heiloo
NL85INGB 0000 2762 01
Diaconie: Postb. 307, 1850 AH Heiloo
Secr.: mw. N. Buitink
Bank: NL85RABO 0336 4700 88
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Heiloo
Ledenadministratie:
mw. I. Bras, 072-5320344
ina.bras@telfort.nl

Jaarrekening Limmen
De jaarrekening 2016 van de kerk-
rentmeesters in Limmen is opge-
maakt. De verkorte versie staat op de
website pknlimmen.nl onder: Kerken
raad/kerkrentmeesters/ANBI kerkrentmeesters
Eventueel kan een exemplaar bij u 
thuis bezorgd worden.
Voor geïnteresseerden is de volledige
jaarrekening  van 10 juli tot 20 juli in
te zien bij Toos van den Berg, kerk-
rentmeester, Schoolweg 20  Lim-
men, bergheck@quicknet.nl of tel.
5044133.             Toos van den Berg

Gegevens Limmen
www.pknlimmen.nl
Zuidkerkenlaan 25, 1906 AC Limmen
Koster: D. Denekamp, 072-5052871
dik.denekamp@hetnet.nl
Predikant:
ds. F.J. van der Wind, 072-5336634
Kennemerstr.weg 303, 1851NC Heiloo
fjvanderwind@hotmail.com
Kerkenraad:
Scriba: mw. D. v. Genderen
072-5053449; pglimmen@gmail.com
Bank: t.n.v. Prot. Gemeente Limmen
NL24RABO 0336 4007 64
Diaconie: mw. M. Denekamp
072-5052871
Bank: NL21FVLB 0699 7411 49
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Limmen
Ledenadm. mw. P.T. Koelemeij
072-5051556, rkoelemeij@hetnet.nl
Ons Huis: D. Denekamp, 072-5052871
Zuidkerkenlaan 23, 1906 AC Limmen

GGZ-diensten 
De GGZ-diensten (zie pag.4) vinden
plaats in het activiteitencentrum aan
de Bullaan.

Excursie De Duif
HEILOO - Vrijdag 2 juni mochten we
leerlingen van groep 8 van basis-
school de Duif ontvangen in onze
twee kerken. Prompt kwart voor ne-
gen startten de leerlingen met een
rondleiding door de Witte Kerk door
Jenny Bikker, waarbij de grafstenen
en hun symbolen altijd veel aandacht
oproepen. De toren beklimmen
onder leiding van Steven Kalverdijk is
ook een spannend onderdeel en en-
kele talentvolle leerlingen hebben
verrassend het kerkorgel bespeeld.
 
Daarna volgde een half uurtje teke-
nen, waarbij er een detail van de kerk
op papier werd gezet. Vervolgens
vertrokken de leerlingen naar de Ter
Coulsterkerk, waar zij door Fia Brou-
wer getrakteerd werden op frisdrank
en een ijsje. Tot slot kregen ze een
rondleiding van Hanneke Ruitenbeek
door de kerk, waarbij ze leerden dat
de kerk een oase had en een oase is
voor veel mensen. Ook ging hun
belangstelling uit naar het regen-
booggordijn en de zakjes voor het
geld.
 
Na een geslaagde ochtend vertrok-
ken de leerlingen samen met hun juf
weer naar school. Het begint al een
aardige traditie te worden om de
leerlingen te mogen ontvangen in
onze kerken. Dank aan alle medewer-
kers en  tot volgend jaar!
Roelie van Diest

Cantorij-vakantie
De cantorij houdt vakantie vanaf 1 juli
en start weer op op 16 augustus.
Simone Ouwendijk

Kerkelijk Werker Heiloo 
Na een korte maar intensieve zoek-
tocht heeft een sollicitatiecommissie
onder leiding van Marien van der Wolf
een Kerkelijk Werker voorgedragen
voor de Protestantse Gemeente te
Heiloo. In de kerkenraadsvergadering
van 6 juni heeft de kerkenraad ge-
sproken met André Martens en na
een korte beraadslaging werd er ge-
constateerd dat wij heel graag met
André verder wilden gaan en is André
dezelfde avond nog daarvan op de
hoogte gesteld. Hij neemt de positie
van Kerkelijk Werker met veel vreug-
de aan en zal daar zelf over vertellen
in het volgende Kerkblad.
Wij denken in hem een man te heb-
ben gevonden met ervaring in het
pastoraat en met veel hart voor de
omgang met mensen. Ook zal André
in de toekomst een aantal keren per
jaar voorgaan in de dienst in de ge-
meente, waartoe hij eerst een oplei-
ding zal doen om het preekconsent
te behalen. André begint zijn werk in
de gemeente per 1 september en zal
in de dienst van 10 september offici-
eel door ds. Kooiman in het ambt
bevestigd worden.
Roelie van Diest, scriba Heiloo
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Dit is een uitgave van de Protestantse
Gemeenten van Heiloo en Limmen
17e jaargang nr. 5, 5 juli 2017
 
Redactie:  tel. 072 - 5053449
Ida van Aller, Ad Edelman, Ditje van Genderen
De redactie behoudt zich het recht voor
ingezonden artikelen in te korten.
 
Vrijwillige bijdrage voor het kerkblad: 
Limmen: NL24RABO 0336 4007 64
Heiloo:    NL63INGB 0000 1833 80   
t.n.v. Prot. Gemeente o.v.v. kerkblad 2017
 
Bezorging: 
Limmen: C. van den Berg 072 - 5044133
Heiloo:    C. Blijleven 072 - 5334893
              c.blijleven@live.nl
B.g.g.:     K. Mosselaar 072 - 5330417
 
Volgend nummer: 30 augustus 
Kopij aanleveren bij: 
kerkblad@pknheiloo.nl
uiterlijk dinsdag 15 augustus
logo's/foto's apart aanleveren 
 
www.pknheiloo.nl
www.pknlimmen.nl

Kerk in de Zomer
 
De zomerweken staan voor deur! Als dit kerkblad op uw mat
valt is het begin juli; de laatste schoolweken voor de basis- en
de middelbare school zijn ingegaan, de terrassen zitten voller,
de tuin barst van het leven en het kwik klimt elke dag wat hoger.
Maar hoe beleeft u de zomer? Voor de één is deze periode
misschien een heerlijk lange vakantie, voor een ander wellicht
een té lange tijd van niks doen. Voor de een de tijd om eindelijk
te kunnen lezen, voor de ander een stille periode zonder bezoek
of familie. 
 
En de kerk? Die gaat niet met vakantie. Kerkdiensten gaan in de
zomer gewoon door. Ook op andere plekken dan in kerkgebou-
wen vinden in de zomer vaak vieringen en bijeenkomsten
plaats. Zo zijn er in het buitenland op sommige campings Ne-
derlandse kerkdiensten. Over deze en andere activiteiten leest
u op pag. 10 en 11  van dit blad.
 
Tenslotte feliciteert de redactie alle leerlingen die dit jaar ge-
slaagd zijn voor hun eindexamen. En mocht het dit jaar toch
net niet gelukt zijn, dan lukt het vast het volgende schooljaar!
 
De redactie wenst u een goede zomer!
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Kerkdiensten
 
9 juli, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk:  ds. F.J. van der Wind
collecte: Barthiméus/Zonneheerdt
Protestantse kerk Limmen: 
ds. S. Rozendal, Alkmaar
collecte: Barthiméus/Zonneheerdt
GGZ-dienst: Marie-José van Bolhuis
 
16 juli, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk:  ds. F.J. van der Wind
+ kindernevendienst
collecte: Ronald McDonaldhuis Alkmaar 
Prot. kerk Limmen: ds. R.J. Blaauw
collecte: Prot. Koopvaardij Werk
GGZ-dienst: Marius Braamse
 
23 juli, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: 
ds. H.R. Hummelen, Egmond-Binnen
collecte: Bijbelgenootschap 
Protestantse kerk Limmen:
ds. J. Bouma, Bilthoven 
collecte: Bijbelgenootschap
GGZ-dienst: Hilda de Haan
 
30 juli, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek
Heilig Avondmaal
collecte: Vrouwenpastoraat
Protestantse kerk Limmen: ds. E.J. Kooiman
collecte: Vrouwenpastoraat
GGZ-dienst: Marius Braamse
 
6 augustus, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. R.J. Blaauw
collecte: de Herberg, Oosterbeek
Prot. kerk Limmen:  ds. F.J. van der Wind
Heilig Avondmaal
collecte: de Herberg, Oosterbeek
GGZ-dienst:Theodora Klaver 
 
13 augustus, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. E.J. Kooiman
collecte:Kerk in Actie: Zending
Protestantse kerk Limmen:
ds. M. Erkelens, Alkmaar
collecte-1: Fonds Bijzondere Noden
collecte-2: Kerk in Actie: Zending
GGZ-dienst: Hilda de Haan
 
20 augustus, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk:  ds.J. Bruin, Zutphen
collecte: Dak- en thuislozen, Alkmaar
Protestantse kerk Limmen: 
ds. H.R. Hummelen, Egmond-Binnen
collecte: Groot onderhoud Ons Huis
GGZ-dienst: Marie-José van Bolhuis
 

27 augustus, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk:  ds. F.J. van der Wind
m.m.v. de Cantorij en Horst Hausen
collecte: 't Praethuis Alkmaar
Protestantse kerk Limmen:
ds. C.H. Koetsier, Heemstede
collecte: De Bondgenoot
GGZ-dienst: Marius Braamse
 
3 september, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk:
ds. F. Breukelman, Terschelling
+ kindernevendienst + Jeugdkerk
collecte: Stichting Sensoor
Prot. kerk Limmen: ds. F.J. van der Wind 
m.m.v. Peter Rijs en Wilma Ploegaert
collecte: Stichting Sensoor
GGZ-dienst: Marius Braamse
 
10 september, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk:  ds. E.J. Kooiman
collecte: Jop, jeugdwerk
Protestantse kerk Limmen: 
ds. M.A. Janssens, Zaandam
collecte: Stichting Lerato
GGZ-dienst: Theodora Klaver

Kindernevendienst - Heiloo
De laatste kindernevendienst in de
Ter Coulsterkerk vóór de zomerva-
kantie is op 16 juli a.s.
Daarna is er weer kindernevendienst
op de eerste zondag van september.
Vriendelijke groeten, Rina Westerhof

Afscheidsdienst
ds. F.J. van der Wind 

in Heiloo
 
Zondag 27 augustus neemt ds. Floor
van der Wind afscheid van onze ge-
meente, hij gaat per 7 september 2017
met emeritaat.
 
In de eredienst, waarin hijzelf voor-
gaat zal medewerking worden ver-
leend door onder andere de Cantorij
o.l.v. Gerard Leegwater en Horst
Hausen, dwarsfluit.
 
Na de dienst kan iedereen hem de
hand schudden en persoonlijk af-
scheid nemen in de koffieruimte. Dit
alles onder het genot van een kopje
koffie en een drankje.
U bent hier allen van harte voor uit-
genodigd.                 Nita Buitink

Afscheidsdienst 
ds. F.J. van der Wind
in Limmen 
 
3 september is de laatste zondag dat
ds. Floor J. van der Wind nog officieel
aan de Protestantse Gemeente te
Limmen verbonden is, omdat op 7
september zijn emeritaat ingaat.
 
We zijn heel blij dat ds. van der Wind
in ieder geval tot het eind van dit jaar
maandelijks blijft voorgaan in de
zondagsdienst in Limmen en we
hopen hem ook daarna nog regelma-
tig hier te zien.
 
De dienst van 3 september zal in het
teken staan van zijn afscheid. Wij
hopen dit te markeren met een bij-
zondere dienst waarin ds. van der
Wind zelf voorgaat en die opgeluis-
terd wordt door o.a. de Limmer mu-
sici Peter Rijs en Wilma Ploegaert.
Aansluitend aan de dienst is er een
receptie in de kerk, vanaf een uur of
elf tot twaalf uur.
 
We nodigen belangstellenden van
harte uit om bij de dienst en/of bij de
receptie aanwezig te zijn.
De kerkenraad van de Protestantse
Gemeente te Limmen.
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Bewegen is gezond
Ds. Hanneke Ruitenbeek
 
Te weinig bewegen is het nieuwe roken, wordt gezegd.
Dus het advies is: blijf in beweging! Pak fiets, hardloop-
schoenen of rollator. Dan zie je nog eens wat en je wereld
wordt er groter van.
Geestelijk en mentaal in beweging blijven is ook gezond.
Het advies is: oriënteer je niet alleen op wat je al weet of
wat je eigen visie alleen maar versterkt. Breek uit je ver-
trouwde denksporen. Dan zie je nog eens wat en je
wereld wordt er groter van.
 
Opdracht
In het kader van mijn opleiding Missionaire Specialisatie
moesten we, om uit onze vertrouwde denksporen te
komen, een ontmoeting organiseren met iemand die je
niet zomaar dagelijks tegenkomt. Uit de ‘comfort-zone’
heette het. Een logische opdracht. We denken na over
open kerk zijn in deze tijd en in onze eigen omgeving.
Daar kan je niet alleen veilig vanuit de collegebanken over
praten. Dat moet je oefenen!
 
Eng
Zonder uitzondering kregen we de zenuwen van de
opdracht en voelden we weerstand. Het was niet de
bedoeling een interview af te nemen maar te proberen
de ontmoeting echt te ondergaan. Je moest via de ander
de confrontatie aan met je eigen vertrouwde oordelen
en conclusies. Dat is best lastig als je van je zelf het idee
hebt dat je aardig wat beweegt, en behoorlijk tolerant en
ruimdenkend bent.
 
Vreemdelingen...
Afgelopen week hebben we de resultaten van de ont-
moetingen aan elkaar gepresenteerd. Collega’s gingen in
gesprek met zwervers, fabrieksdirecteuren, spiritueel
genezers, een PVV- politicus en stamgasten van een
stadskroeg. Anderen gingen in een sportclub of winkel-
straat het gesprek aan over God. Zelf kwam ik via een
gemeentelid in contact met een vluchtelinge die in
Heiloo woont. Zij komt uit Eritrea en is lid van de Eritrese
Orthodoxe Kerk die op zondagmiddag diensten houdt in
de Kapel van de Ter Coulsterkerk. Is niet te gemakkelijk
om iemand te vragen die ook Christen is? Kom je dan wel
voldoende in beweging?

 
Warming-up
Ik ga op bezoek en ben onder de indruk van het verhaal
van haar leven. En van de dankbaarheid die zij voelt voor
de vrijheid waarin zij zich hier kan bewegen. Ik vraag over
de iconen aan de muur en het kruis om haar nek. Het is
interessant wat ze allemaal vertelt. ‘God zal alles goed
maken’, zegt ze op een gegeven moment. ‘In de kerk
vallen alle zorgen van me af’. En ineens voel ik iets
schuren en denk: maakt God het dan ook goed met je
land en met wat jou allemaal is overkomen? Ik geloof zelf
eigenlijk niet dat het zo werkt. Maar de tijd is te kort, de
taalbarrière te groot om hierop in te gaan.
 
In beweging komen
Een week later ga ik naar de kerkdienst van haar kerk. Ik
voel me een vreemdeling. Ik versta er niks van. Ik word
niet voorgesteld. Er wordt niets uitgelegd. Ik denk aan de
uitspraak van de oud-scriba van de Protestantse Kerk,
Arjen Plaisier: ‘Onze kerkdiensten lijken voor buitenstaan-
ders wel Chinees’, zei hij. ‘Geen mens die begrijpt wat wij
aan het doen zijn’. Het was alsof ik in een spiegel keek.
De vreemdheid van de dienst raakte me. Ik voelde treur-
nis vanwege de taal en rituelen die ons van elkaar ver-
vreemden. Totdat na de gebeden het zingen losbarstte,
begeleid door de trom. ‘In de kerk valt alles van me af’, en
‘God maakt alles goed’, klonk het nog in mijn oor. Ik zag
het hier voor mijn ogen waar worden. Mijn treurnis
maakte plaats voor een gevoel van verbondenheid. Ik heb
mijn vragen bij dit beeld van God, maar daar, op dat
moment,  deed het er niet toe.
 
In beweging blijven
Bijna alle collega’s kenden in hun ontmoetingen momen-
ten van vervreemding en ervaringen waarin het schuur-
de met de eigen opvattingen. Maar mensen waren altijd
anders dan we dachten.
Als je het verhaal achter de persoon kent, kijk je anders,
milder. Als het lukt die grenzen over te gaan, ben je al in
beweging en wordt je wereld groter.
Ik zie dit in persoonlijke ontmoetingen maar dit lijkt me
ook de basis voor Oecumene, het contact met Migran-
tenkerken en contacten met mensen van andere religies.
Het is verbonden met de Pinkstergeest die mensen in
beweging zet... Gezond! Voor lichaam en geest.
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Wij gedenken
Op 16 mei overleed Anje van der
Vlies-Stuurwold op de leeftijd van 86
jaar. Anje werd geboren in Assen, als
oudste van zes kinderen in een krui-
deniersgezin, waar ze al vroeg leerde
de handen uit de mouwen te steken.
Ze trouwde met Piet van der Vlies en
verhuisde met hem naar Bilthoven,
Utrecht, Limmen en tenslotte - 48 jaar
geleden - naar de Sluijsweijdt in Hei-
loo. Hun huwelijk werd gezegend
met drie kinderen. Anje werd gelovig
opgevoed en jarenlang ging ze trouw
naar de kerk en bracht de kinderen
naar de christelijke school. Toen ze
wat ouder werd, en zeker na de dood
van Piet, begon ze steeds meer vra-
gen te krijgen over het geloof. Ze
praatte daar niet gemakkelijk over,
maar van binnen was er vaak onrust,
twijfel en soms ook ongeloof. Aan de
andere kant liet het geloof haar nooit
los. En al ging ze de laatste jaren dan
niet meer naar de kerk, ze luisterde
graag naar geestelijke liederen op de
televisie en zong dan luidkeels mee.
Haar hoofd zat, wat geloven betreft,
haar gevoel misschien soms in de
weg. In de afscheidsdienst op zater-
dag 20 mei, een dag voordat ze 87
zou zijn geworden, lazen we dan ook
woorden die zij herkende uit haar
leven, woorden uit Marcus 9: “Ik ge-
loof, kom mijn ongeloof te hulp”. En
we lazen een gedeelte uit de bijbel
over de liefde. Al is ons geloof en onze
liefde dan soms onvolkomen, de
liefde van God gaat daar boven uit.
Moge dat een troost zijn voor haar
kinderen, kleinkinderen en allen die
haar zullen missen.
 
Ons bereikte het bericht dat op 13 mei
is overleden Martha de Gier-van der
Linden op de leeftijd van 91 jaar.
Martha woonde jarenlang in Heiloo
en was altijd zeer betrokken bij onze
kerkgemeenschap. De laatste jaren
verbleef zij, vanwege ernstige de-
mentie, in Oudtburgh te Bergen en
was zij geen lid meer van onze ge-
meente. Boven de rouwcirculaire
staan woorden uit psalm 139: “Heer,
U kent mij, U doorgrondt mij, U weet
het als ik zit of sta, U doorziet van
verre mijn gedachten. Ga ik op weg
of rust ik uit, U merkt het op, met al
mijn wegen bent U vertrouwd.” Al
herkende zij de laatste tijd bijna nie-
mand meer, het vertrouwen dat zij

door God gekend is, moge een troost
zijn voor haar familie en allen die haar
lief en dierbaar waren.
Zij is in besloten kring begraven.
 
Ds. E. Kooiman

 
Op 4 mei is overleden Johanna Maria
Brink-Bouhuijs. Zij woonde de laat-
ste tijd in het verzorgingshuis aan de
Kooimeer. Daarvoor in een apparte-
ment aan de Zeeweg. Op jongere
leeftijd heeft Hannie Brink een tijd in
Oslo gewoond. Zij coördineerde daar
de werkzaamheden in verschillende
bibliotheken. In Heiloo was zij betrok-
ken bij wat toen de Hervormde Vrou-
wen Dienst was. Ook vanuit de Stich-
ting Welzijn onderhield zij contact
met mensen, die daar behoefte aan
hadden. Zij kwam oorspronkelijk uit
Utrecht. De band met de Leeuwen-
berghkerk aan het Servaasbolwerk
bleef. Zij is nog naar het afscheid
geweest, toen deze kerk een andere
bestemming kreeg.
Zij hield heel veel van reizen en heeft
grote reizen gemaakt. Daarom kozen
we een pelgrimslied voor de crema-
tieplechtigheid. Waar zal een helper
zijn voor onderweg? Het gegeven
antwoord : ´Mijn hulp komt van de
Eeuwige´ is niet een antwoord dat er
ineens is. Het is een antwoord dat tijd
en ervaring in mensen nodig heeft
om te groeien. Het is een antwoord
dat blijk geeft van Gods aanwezigheid
als levenskracht in ons mensen. Het
is deze kracht die troost zal geven aan
Hans en Myra en aan Arjen, kleinkin-
deren en allen, die haar missen.
 
Op 31 mei is overleden Theodora
Anna Helder-Kop. Zij woonde in de
Prins Hendrikstichting in Egmond
aan Zee. Daarvoor met haar man Ger
aan De Sonneveld. Dora was zo lang
als het kon lid van de cantorij. De
cantorij verleende medewerking aan
de dienst bij haar afscheid. Zij was
medegastvrouw bij de concerten in
de Witte Kerk. Zij had kennis van wijn.
Zij maakte samen met Ger reizen naar
de wijnstreken in Frankrijk. De goed-
bevonden wijn werd later zelf geïm-

Op 15 juni is overleden Bouwine
Jeanette de Witte. Bouwine is de
echtgenote van Wim Boerstoel. Zij
woonde de laatste tijd in Heemswijk
in Heemskerk. Daarvoor in Castri-
cum. Haar man is organist in Limmen.
Beiden zijn betrokken bij de kerk al-
daar. Bouwine hield van een gastvrij
huishouden en van fijnzinnig koken.
Zij hield ook van vertellen, van een
gesprek. Bouwine heeft geleden om
haar zoon Gert-Peter, die door een
ongeluk kwam te overlijden. Zij
maakte zelf een ernstig ongeluk mee,
waarvan de gevolgen zwaar op haar
drukten.
Vanwege de aanhef van de rouwbrief
met de verwijzing naar de Bron van
alle leven, koos ik voor de dankdienst
het gesprek van Jezus met de Sama-
ritaanse vrouw bij de bron uit het
evangelie naar Johannes. De vrouw
verlangt naar levend water. Zij wordt
ten diepste begrepen. Nooit heeft zij
geleefd zonder deze hoop. God
smacht ernaar dat wij zijn oneindige,
tedere liefde aannemen. Zijn verlan-
gen stilt onze dorst. Moge de Schep-
per, de Bron van alle leven, haar man
Wim, de kinderen en kleinkinderen en
allen die haar missen troost geven.

porteerd. Als die hier was aangeko-
men volgde een proeverij.
Voor de afscheidsdienst kozen we als
thema ´Alleen de nieuwe mens zingt
een nieuw lied´, een tekst uit de Psal-
men (40 : 4). Het liep tegen Pinkste-
ren. Dat er steeds nieuwe liederen
worden gedicht is louter als vrucht
van de heilige Geest te zien. Een
nieuw lied is geen doel op zichzelf.
Het nieuwe in bijbelse zin is vooral
een kwestie van opnieuw geboren
worden, het raakt aan het Paaslied.
Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit
de dood. Augustinus schreef: als u
zingt, zing dan niet alleen met uw
mond, zing ook met uw hart, met uw
leden, zing herboren in vrijheid. Naar
die vrijheid verlang je voor Dora, haar
omringend in geloof, hoop en liefde.
De laatste jaren zijn zo zwaar ge-
weest. Het nieuwe lied heeft de toon
van het allesvernieuwende herscha-
pen leven. Het is een geschenk van
de Geest zelf, die vrede, vrijheid en
verlossing zal geven. Troost en sterk-
te voor haar man Ger, voor haar kin-
deren, voor haar familie, voor allen
die haar missen.
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Bedankt!

Graag wil ik iedereen bedanken voor
het mooie boeket bloemen, verge-
zeld van een kaart met groeten en
goede wensen, dat ik na mijn terug-
keer uit het ziekenhuis mocht ont-
vangen.
Fijn te ervaren dat de gemeenteleden
in dergelijke omstandigheden met
je meeleven.
Vriendelijke groeten.
Sjoerd de Jager.

Voor alle attenties en bloemen van de
kerk t.g.v. ons 60-jarig huwelijk, heel
hartelijk dank!
Hansje en Aebele van der Woude.
 

____________________________________

Raad van Kerken
De landelijke verkiezingen zijn nog
maar net voorbij of politieke partijen
bereiden zich al weer voor op ge-
meenteraadsverkiezingen op 21
maart 2018. Elke burgerlijke gemeen-
te is verplicht een armoedebeleids-
nota te hebben. Plaatselijke raden van
kerken en diaconieën, die invloed op
de programma’s willen uitoefenen,
moeten nu dus hun kansen grijpen.
Dat kwam onder meer aan de orde
tijdens de regionale avonden over ‘-
Samen tegen armoede’, waarvan de
laatste bijeenkomst plaatsvond in
Colmschate. 

Samen eten 

Inmiddels hebben we enkele keren
samen gegeten in de Ter Coulster-
kerk. We krijgen vrijwel uitsluitend
positieve reacties en gaan dan ook
door op de ingeslagen weg, in prin-
cipe de eerste donderdag van de
maand om 18.00 uur. Met: 
- een driegangenmenu á € 5,00
- een glas wijn of frisdrank á € 1,50
- koffie of thee gratis
De eerstkomende maaltijd is op don-
derdag 6 juli om 18.00 uur. De vol-
gende  maaltijden op 3 augustus en
7 september. Heeft u niet altijd zin
om te koken of bent u alleen geef u
dan op! U kunt zich aanmelden bij
Coby van Wensen, tel. 5338281 of
cgvanwensen@hetnet.nl.
Het pastoraal overleg, de voorberei-
dingsgroep en het kookteam heten u
van harte welkom.

Toch afwasser gezocht!
Zoals  hierboven aangegeven: elke
eerste donderdag van de maand (in
principe) is er gelegenheid om samen
te eten in de Ter Coulsterkerk.
In het eerste bericht dat we daarover
publiceerden stond:
“U hoeft bij ons niet af te wassen”......
En nu zijn we toch op zoek naar ie-
mand die wil (helpen met) afwassen.
Er is een afwasmachine, maar die kan
het niet alleen. We denken aan ie-
mand die enkele uren wil helpen.
Wellicht behoort een bescheiden fi-
nanciële vergoeding tot de mogelijk-
heden.
We willen er overigens graag wat
vrijwilligers bij.
Neem contact op met Gerie Brouwer:
gvrb@quicknet.nl of 072-5331686 (na
18.30 uur) 

 
Op 13 juni is overleden Miep Pieters-
Toby. Zij woonde aan de Breede
Laan. Zij kwam uit Wormerveer. Haar
ouders hadden een woninginrich-
tingszaak aan de Zaan. Als jonge
vrouw opereerde zij in de oorlogsja-
ren als koerier. De namen van men-
sen die gevaar liepen naaide zij in de
binnenvoering van haar mantel. Zij
bracht ze op die manier naar andere
mensen, die de eerstgenoemde kon-
den waarschuwen of in veiligheid
brengen. Zij was moedig. Dat was ze
haar hele leven. Zij heeft diep verdriet
gekend bij het overlijden van haar
man en later bij het overlijden van
haar oudste zoon. Het deed haar op
haar grondvesten schokken.
Het bijbelse woord herder bevat de
noties van behoedzaamheid en zorg-
vuldigheid, maar tegelijk van kor-
daatheid en doortastendheid, want in
een grimmige wereld draagt de her-
der de herderstok niet voor niets. De
genoemde acties vroegen om haar
kordaat en behoedzaam optreden.
De gedachte aan die mantel met die
namen vond ik erg mooi. Van
Fransciscus van Assisi is het verhaal
bekend, dat hij zijn mantel opensloeg
en dat daar de afdruk van zijn wezen
te zien was. De afdruk van haar
wezen, van haar ziel was: mensen die
gevaar liepen, veiligheid bieden voor
zover zij kon. God zelf zal nu zijn
mantel om haar heen slaan, zijn
mantel zal haar bedekken. Hij zal haar
bevrijden en opnemen in zijn vrede.
Moge God haar familie en vrienden
sterkte geven.
 
Ds. F.J. van der Wind

Lieve mensen, op zondag 14/5 kregen
we een prachtige bos bloemen en
een heel mooie prentenbijbel kado
van de gemeente, omdat we twee
pleegkindjes hebben opgenomen in
ons gezin. We vinden het geweldig
dat de kerk op deze manier aandacht
besteedt aan ons pleegouderschap!
De zondag erna zijn we met de kind-
jes samen naar de kerkdienst gegaan.
Wij, met zijn vieren, voelden ons heel
welkom. Renée en Sascha zijn naar
de kindernevendienst geweest en het
was een groot succes! Vandaag (4/6)
zijn we opnieuw naar de kerk ge-
weest en waren ze alleen bij de kin-
dernevendienst, samen met de ande-
re kindjes. Het ging super! Erg fijn om
dan ook zelf nog een moment te
hebben om van de dienst te genieten
en je op te laden voor de komende
week. 
Marco en Anneke van Laere-Au-
fenacker, Renée en Sascha 
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Collectes bij de kerkdiensten
9 juli: Bartiméus Sonneheerdt  
In Nederland zijn ruim 350.000 men-
sen blind of slechtziend. En dat wor-
den er nog elke dag meer...
Bartiméus Sonneheerdt maakt zich
sterk voor blinden en slechtzienden.
Wij geven mensen die blind of slecht-
ziend zijn de kans om zo zelfstandig
mogelijk te leven, mee te doen in de
maatschappij en hun talenten te
ontwikkelen. Om dat voor elkaar te
krijgen, zamelt Bartiméus Sonne-
heerdt geld in voor innovatieve pro-
jecten én proberen wij mensen be-
wust te laten worden waar blinden
en slechtzienden dagelijks – soms
letterlijk – tegenaan lopen.

23 juli: Bijbelgenootschap
Het Nederlands Bijbelgenootschap
brengt de Bijbel dichtbij, al 200 jaar.
Samen met leden en donateurs
maken ze het mogelijk dat mensen in
binnen- en buitenland de Bijbel ont-
dekken, ervaren en doorgeven. Voor
volgende generaties, in andere talen
en in nieuwe vormen. Het NBG is er
voor iedereen die de Bijbel relevant
vindt en er zingeving voor zijn of haar
leven aan wil ontlenen.

6 augustus: de Herberg Oosterbeek
Pastoraal Diaconaal Centrum de
Herberg (op het landgoed De Pieters-
berg in Oosterbeek) wil fungeren als
een verlengstuk van het pastorale/-
diaconale werk dat in de gemeente
plaatsvindt.
De Herberg wil een tijdelijk huis en
geestelijke begeleiding bieden aan
mensen die, om wat voor reden dan
ook, even afstand willen nemen van
hun woon/werksituatie en zich willen
bezinnen op levensvragen. Daarbij
kunnen psycho-sociale problemen
een rol spelen. Kortom: een plek om
op verhaal te komen.

30 juli: VPSG 
Vrouwen Pastoraat, seksueel geweld
De Stichting VPSG is een oecume-
nisch centrum in Noord Holland voor
begeleiding, advies en voorlichting
betreffende godsdienst en incest/-
seksueel geweld. Medewerkers van
de stichting begeleiden mensen die
het slachtoffer zijn geworden van
geweld. In individuele of groepsge-
sprekken wordt gekeken naar de rol
die godsdienst gespeeld heeft bij het
misbruik. De stichting kan niet zonder
de ondersteuning vanuit de kerken.

13 augustus: Kerk in Actie Zending 
Kinderen uit christelijke gezinnen in
Egypte vinden het lastig om zich
staande te houden in de islamitische
omgeving waarin ze opgroeien.
Daarom willen ze graag meer weten
over de Bijbel en het geloof.
De jaarlijkse bijbelquiz van het Egyp-
tisch Bijbelgenootschap, partner
van Kerk in Actie, is een groot succes.
Afgelopen jaar deden meer dan hon-
derdduizend kinderen en jonge tie-
ners van 9 tot 12 jaar mee. Achtdui-
zend kinderen wonnen een Nieuw
Testament. Dit jaar mikt het Bijbelge-
nootschap op honderdvijftigduizend
kinderen en twaalfduizend prijswin-
naars.
De collecte is bestemd voor het zen-
dingswerk van Kerk in Actie, zoals dat
van het Egyptisch Bijbelgenootschap.

3 september: Sensoor
Sensoor is, met dank aan ruim 900
vrijwilligers, dag en nacht bereikbaar
voor een anoniem luisterend oor per
telefoon, chat en e-mail en op alle
dagen van de week.
Eenzaamheid is met zo’n 34% het
meest gehoorde thema van de ruim
250.000 gesprekken (in 2015), met
name onder vrouwen tussen de 30
en de 60 jaar.
Naast eenzaamheid zijn psychische
problemen (21%) en relatieproble-
men (12%) veelgehoorde thema’s. 

Bel                  
0900-07675 ct/m

Chat en e-mail        
www.sensoor.nl

Dag en nacht
    een luisterend oor

Dit anoniem luisterend oor wordt gefinancierd door de gemeenten.

Praten over  

verdriet, 

eenzaamheid 

of zorgen?

Echte
aandacht  
voor jouw  
verhaal

ZWO - Heiloo
Om aandacht te vragen en geld in te
zamelen voor het ZWO-project (be-
tere voedselvoorziening door duur-
zame landbouw in Centraal Java)
worden in het najaar enkele activitei-
ten in Heiloo georganiseerd:
- Op zondag 5 november werkt de
ZWO-commissie mee aan de dienst
en besteedt aandacht aan het project
- Op zaterdag 18 november organi-
seren we een maaltijd, om ook op
deze manier aandacht te vragen voor
het belang van gevarieerde voeding
op Java.
Meer informatie volgt na de zomer;
noteert u deze data alvast!
Namens ZWO Marianne Deinum
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'Het Limmer kerkje'
 
Op d’eeuwenoude strandwalgrond
Staat fier en fraai de kleine kerk.
Waar eens een heidens altaar stond,
Begon Sint Willibrord zijn werk. 
 
Veel priesters waren er actief:
Bedienaars van de sacramenten,
Tot Luther hier zijn stem verhief.
Om zijn ideeën in te prenten.
 
Van heiden, rooms tot protestant:
Ze zijn naar deze plek gegaan,
Om ’t allerhoogste te ervaren.
 
Ze staan geschreven in Gods hand,
Hij waakte over hun bestaan,
Gewoon omdat het Limmers waren.
                                Henk Brandsma

Feestelijke oecumenische
Pinksterviering in Limmen
 
Het idee om samen buiten een kerk-
dienst te vieren kwam vorig jaar al van
pastor Johan Olling. Het kwam mooi
uit dat onze eigen predikant ds. Floor
van der Wind met Pinksteren voor
zou gaan en dat hij erg enthousiast
over het idee was. Hij stelde voor de
dienst bij het paviljoen in de tuin van
de Hortus Bulborum te houden.
Carla Bakker, Nella Mooij, Johan Ol-
ling, Lies Koenderman en Floor van
der Wind gingen aan de slag voor
inhoud en vorm. Veel hing natuurlijk
af van het weer.

Pastor Olling was zeer optimistisch
over het aantal mensen dat zou
komen, hij verwachtte er zo'n 175 tot
200: "We nodigden alle gelovigen uit,
van welke stroming ook! Je zult het
zien..." En we zagen het.
Dirk Denekamp ging dus aan de slag
met de stoelen: 30 van het eigen
terras, 50 geleend van de Hortus, 50
uit 'Ons Huis' en alle stoelen uit de
kerk, die pas zondagmorgen gehaald
werden. En met nog 2 banken in de
tuin vonden de meeste van de ruim
250 mensen een zitplaats!

De sfeer was geweldig. Ds. van der
Wind heette speciaal  'de Kleine zus-
ters van Jezus'  welkom. Zij wonen nu
op IJburg en zetten hun huis en hart
open voor een ieder die dat nodig
heeft. Zij  geven er cursussen en
houden diensten, samen met een
gepensioneerde priester.                          

De liturgie, de preek en de liederen
waren inspirerend. Pastor Olling
sprak over  'geraakt worden' en 'in
beweging komen', waarbij het 'tegen
de stroom in zwemmen' zo moeilijk
is, b.v. het opboksen tegen vooroor-
delen, bureaucratie en onbegrip.
Peter Rijs bespeelde het electroni-
sche orgel en het gelegenheidskoor
begeleidde de zang. 

Het weer was prachtig, de wind deed
zijn werk, het vuur in de korf brandde
(de brandblusser was bij de hand), de
zeven duiven vlogen uit en de foto-
toestellen klikten. Het was fantastisch!
Na de dienst werd er nog lang nage-
praat met koffie en chocolade-tulpen
van de Hortus.
We kijken terug op een zeer geslaagd
Pinksterfeest.      Margreet Denekamp

Opening 'hervormde' kerk
te Limmen
De aanpassingen aan de Protestantse
kerk te Limmen om aan de eisen van
deze tijd en een vitale gemeente te
voldoen zijn voorlopig afgerond.
Daarom vond 10 mei de opening van
de nieuwe keuken plaats en werd
tevens de gemeente-avond gevierd.
 
De keuken werd ingewijd met een
driegangen menu met een knipoog
naar de tijd van Luther. Maarten Krijt
- zie foto - opende de keuken op
vrolijke wijze: zwaaiend met de pol-
lepel waar een mooi lint aan zat. Hij
overhandigde deze aan Margreet
Denekamp. Dat was het teken om
met het opscheppen te beginnen van
de gerechten die in de nieuwe keuken
waren bereid. Soep uit het boekje
'Amuse' over Luther, het hoofdge-
recht was een menu uit 1583 en
smaakte nog lekker ook. Het toetje
was ouderwets lekkere griesmeel-
met-bessensap.
 
De avondpresentatie stond ook in het
teken van Luther. Met koffie en sui-
kertaart, ook uit het genoemde boek-
je. Vervolgens een zeer geslaagde
presentatie over Luther en zijn tijd
door Henk Brandsma met power-
pointbeelden. Henk vertelde het met
een knipoog, maar het was ook boei-
end en interessant. Tenslotte presen-
teerde hij zijn kado: het gedicht 'Het
Limmer kerkje' (zie hiernaast).
 
Na afloop kon men nog genieten van
een feestelijk drankje. De avond was
goed bezocht: tegen de 100 mensen.
Margreet Denekamp
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Een luchtig slot
Deze zomer zijn er vier zondagavon-
den met poëzie en muziek in de
Slotkapel in Egmond aan de Hoef. 
Het thema voor deze vier avonden is
'De wereld omgekeerd'.
16 juli: Ina Eilander en Wim Note-
boom (piano)
30 juli: Map Blijleven en Jan en Mabel
Bruin (piano en blokfluit)
13 augustus: Lies Sluis en Adri Steen-
hoek (orgel)
27 augustus: muziek-poëzie ensem-
ble Achterom
Natuurarrangementen: Ingrid Zwart
Aanvang 20.00 uur. Vrij entree.
Na afloop koffie en thee.

Koffiedrinken-plus
LIMMEN -  In de zomermaanden
wordt er door de kerkenraad niet
vergaderd, maar andere activiteiten
gaan wel door.
Voor veel ouderen is de zomer een
erg stille tijd, daarom organiseren wij
in juli en augustus een speciale
woensdagkoffieochtend-PLUS.
Op 19 juli en op 16 augustus van
10.30 tot 12.00 uur in ‘Ons Huis’.
De PLUS houdt in dat we kort een
onderwerp zullen bespreken, waar
iedereen over mee kan praten! De
PLUS houdt ook in dat we na de kof-
fie nog een drankje met elkaar drin-
ken.
Iedereen is van harte welkom op deze
ochtenden.  Wilt u zich wel even
aanmelden bij Margreet Denekamp
(tel:5052871) of bij Lies Koenderman
(tel:5052073), wij kunnen dan gelijk
vervoer voor u regelen.
Wij wensen de vakantiegangers een
fijne tijd toe en hopen dat ook de
thuisblijvers van mooie zomerdagen
mogen genieten.

Anselm Grün 
Op zondagmiddag 23 juli om 14.30
uur geeft pater Anselm Grün een le-
zing in de Abdij van Egmond, onder
de titel Der Umgang mit der Bibel - Die
Erfahrungen der frühen Mönche (de le-
zing wordt in het Duits gegeven).
 
Anselm Grün werd in 1945 geboren,
op zijn 19e trad hij in als monnik in de
benedictijnerabdij van Münster-
schwarzach (Duitsland). In 1978
begon hij met schrijven naast zijn
functie als kellenaar (econoom van
een abdij). Dat resulteerde in meer
dan 150 boeken met vooral spirituele
onderwerpen.
Deelname kost € 12,00. Aanmelding:
www.abdijvanegmond.nl

Kerkdienst op de
camping
"Al een aantal jarenpak ik voor mijn
zomervakantie niet alleen tent, lucht-
bed en zwemkleding in, maar ook een
paar nette schoenen, een Bijbel en
een preek (of twee) in. Zowel in bin-
nen- als buitenland ga ik namelijk wel
eens voor tijdens de kerkdiensten van
de Recreatie Centra Nederland (RCN).
Deze, van oorsprong christelijke
campings, bieden in het hoogseizoen
(sommige ook wel meer) kerkdien-
sten aan. Na een aantal keer in Ne-
derland en vorig jaar in Frankrijk (de
Ardèche) voorgegaan te zijn, maak ik
me nu op voor twee diensten op een
camping net onder Millau.

Het op de camping altijd een verras-
sing. Hoeveel mensen zitten er voor
mij? Uit welke hoek van de kerk (of
zelfs kerkgenootschap)? Hoe vallen
mijn uitgezochte liedjes? Is er een
begeleider? Vorig jaar in de Ardèche
kon ik mijn ogen niet geloven. Vanuit
de wijde omtrek stroomden mensen
toe en binnen een mum van tijd zit
het hele bordes propvol. De stoelen
en parasols zijn niet aan te slepen en
ik sta onder een partytent die mij wat
schaduw moet geven te bidden, uit
de Bijbel te lezen en het verhaal te
vertellen. 
 
Er is geen kindernevendienst, dus aan
ons de taak het verhaal op een goede,
kindvriendelijke en voor volwasse-
nen ook interessante manier te ver-
tellen. Sommigen doen dat uit het
oogpunt van één van de personen
van het verhaal, compleet met ver-
kleedkleren. Anderen maken een
uitgebreid kindermoment, dat in de
preek overloopt. Weer anderen laten
kinderen in een hoekje toch wat
knutselen. Ach ja, op de camping blijft
het improviseren. En dat
maakt het juist zo leuk.
 

Dat, en het feit dat ik
op zondagmorgen
behoorlijk wat be-
kijks trek, met mijn
pumps, nette jurk en
bijbel onder de arm..."

 
door: ds. Irma Pijpers, predikant PG
Zutphen

Orgelspel op woensdag
De Witte Kerk in Heiloo is tot eind
augustus op woensdagen te bezich-
tigen van 11.00 tot 16.00 uur. Tijdens
de lunchpauze van 12.00 tot 13.00
uur spelen de volgende organisten:
12 juli Peter Rijs, Lianne Pirovano zang, 
19 juli Jacob Wakker,
26 juli Nina Borletti,
2 augustus Dub de Vries,
9 augustus Fred Lodder,
16 augustus Hans Kelder,
23 augustus Wim Boerstoel,
30 augustus Gerard Leegwater.
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Seizoen 2016 - 2017
Het dertiende seizoen van ‘Rond de
waterput’ is afgelopen. We kijken
terug op een mooi jaar met inspire-
rende kleine en grote bijeenkomsten.
 
Seizoen 2017 - 2018
Er wordt weer hard gewerkt aan het
programma voor het volgend jaar.
Suggesties zijn natuurlijk,  als altijd,
welkom. Na de vakantie verschijnt
ons nieuwe boekje. Het zal worden
gepresenteerd tijdens ‘Uit en Zo’ in
Heiloo op zaterdag 2 september.
Zondag 3 september zal het worden
uitgedeeld na de kerkdiensten.
Namens de commissie  ‘Rond de
Waterput’, ds. Edward Kooiman

www.ronddewaterput.nl
secretariaat@willibrorduskerk-heiloo.nl

Kunst + Kerk + Kamperen
op Terschelling 30 juli – 5 augustus

Zomerschool in Alkmaar
‘Alsof de woorden voor ons ge-

schreven zijn’
 
De kerkdeuren staan op zondag
open, maar doordeweeks ligt, zo
schijnt het, het kerkelijk leven stil.
Echter, in de komende zomerweken
wordt, gedurende vier ochtenden,
een klein leerhuis aangeboden in de
Vrijheidskerk in Alkmaar, over mid-
deleeuwse mystiek voor mensen van
nu.

We lezen met elkaar teksten die het
hart raken, over de liefde van God en
de liefde tot God. Hiervoor gebruiken
we geen ingewikkelde theologische
woorden, maar woorden vol poëzie,
licht en leven. Het gaat veelal over de
‘minne’, de liefde. Vier middeleeu-
wers laten we aan het woord. We
zullen ontdekken dat hun teksten
ook, ja juist de mens van vandaag
wonderwel kunnen aanspreken.
 
Een leesmap met teksten in heden-
daags Nederlands wordt u aangebo-
den. Wel, kom! Welkom!
 
Op maandagochtend 7 augustus: 
Nicolaus van Cusa (1401-1464), Het
zien van God.
Op donderdag 10 augustus: Hade-
wijch (13de eeuw), De minne kan
wonen in alle dingen. 
Op maandag 14 augustus: Beatrijs
van Nazareth (1200/1205 – 1268),
Zeven manieren van heilige minne.
Op donderdag 17 augustus: Willem
van Saint-Thierry (ca. 1075-1148), de
eerste mysticus van de Lage Landen,
Wie met God verkeert is nooit minder
alleen dan wanneer hij alleen is.
 
Waar: Vrijheidskerk, Hobbemalaan 2a
1816 GD Alkmaar
Hoe laat: van 10.00 – 12.00 uur
Leiding: ds. Nielspeter Jans
Kosten: vrijwillige bijdrage
Opgave: Hannie Ulrich, 072-512 0552

Zin in zomerfilm 
Samen eten, een film en daarna een
gesprek. Een goede opzet voor mooie
avonden, zo is de ervaring. Daarom
biedt de Raad van Kerken in Castri-
cum opnieuw vier zinnige zomer-
avonden aan voor € 5,00 per avond.
Voor iedereen die het leuk vindt om
samen een hapje te eten, eenvoudig,
soep, een broodje  en om een film te
zien die inspireert en uitnodigt om
daarover van gedachten te wisselen.
De Castricumse pastores verzorgen -
de filmkeus en begeleiding.
De filmavonden beginnen om 18 uur,
rond 21 uur is het meestal afgelopen.
Donderdag 27 juli, 3 en 24 augustus 
in de Maranathakerk (Pr. Hendrik-
straat 1, Castricum)
10 augustus in De Schakel, Kerkpad 1
Iedereen is van harte welkom, lid van
een kerk of niet. Graag tevoren aan-
melden bij Ria Ritzema, 0251-654428
of riaritzema@kpnplanet.nl of bij
Hennie Brugman, 0251-654447 of
hennie.brugman@zonnet.nl

www.rvkcastricum.nl

Kunst: De workshops van zo'n drie
uur vinden 's morgens plaats in ten-
ten, aan het strand of op de hei.
Kerk: De oecumenische gebedsvie-
ringen zijn eenvoudig en geïnspi-
reerd door verschillende christelijke
tradities (Taizé, Iona en katholieke en
protestantse vieringen).
Kamperen: Het terrein Swartduin, in
het westelijke deel van Terschelling,
grenst aan een prachtig duingebied,
op fietsafstand van de zee.

 
Keiland is zeven dagen lang een mix
van kunstzinnige workshops, ge-
bedsvieringen, elkaar ontmoeten en
genieten op het eiland Terschelling.
Keiland is een afwisselend program-
ma van (kunst)workshops, gebeds-
vieringen en vrije tijd.
Elke ochtend kun je kiezen uit ver-
schillende workshops, zoals muziek,
gesprek, theater of een wandeling. Er
is voor kinderen en tieners een spe-
ciaal naar leeftijd ingedeeld program-
ma-aanbod.
’s Middags is er tijd om zelf in te vullen,
bijvoorbeeld het eiland verkennen of
lekker luieren. Voor wie wil is er de
mogelijkheid tot verder gesprek in
klein verband.
’s Ochtends en ’s avonds is er een
gezamenlijke gebedsviering met lie-
deren, stilte en een Bijbeltekst.
Midden in de week is er een dag
zonder workshops: tijd voor rust! De
gebedsvieringen gaan dan wel ge-
woon door.
De bootreis naar Terschelling is een
belevenis op zich en vormt de inspi-
rerende start voor de Keiland-dagen.

Meer informatie: www.keiland.nl
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Een psalm voor de zomer
 
Ik zie in zomerlicht
de glimlach van de bron,
waaruit het leven stroomt,
als stralen van de zon.
Ik hoor in vogelzang 
het lied van deze aarde,
getoonzet uit plezier,
gestemd op nieuwe waarden.
De schepping zingt het uit
en nodigt mij te leven,
als mens, die lied en licht
en zomer door wil geven.
 
U bent het kloppend hart
in al wat leeft en bloeit
in kleuren, duizendvoud,
als aan een droom ontgroeid.
U wordt geprezen door
de wolken en de winden.
Door vis en klein insect
en witte akkerwinde.
Zij spellen uw bestaan
in woordeloos belijden.
U bent de zomerzon
en ook mijn oorsprong beide.
 
 Alfred Bronswijk
 Uit: Rakelings nabij


