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In de eerste weken van dit jaar hebben vele vrijwilligers zich ingezet om
de Actie Kerkbalans te doen slagen.
De opbrengst van de actie vormt de
belangrijkste financiële pijler van de
PKN Heiloo.
Met de inkomsten wordt ons kerkenwerk gefinancierd: zoals erediensten,
pastoraat, kerkelijke activiteiten, onderhoud en beheer van kerken etc.
Er zijn 629 enveloppen rondgebracht
met het verzoek om de jaarlijkse
vrijwillige bijdrage. De respons bij het
ophalen was ruim 77%.
De toezegging voor het lopende jaar
is ruim € 153.500,- hetgeen neerkomt op een bijdrage van gemiddeld
€ 315,-. De begroting voor 2018 laat
een bedrag zien van € 163.500,-.
Ervaring leert echter dat in de loop
van het jaar nog financiële toezeggingen worden gedaan, zodat het
voorlopige bedrag van 2018 nog wel
wat zal oplopen.
Heeft u al bijgedragen? Uw toezegging wordt zeer op prijs gesteld.
Het college van kerkrentmeesters
dankt iedereen die heeft bijgedragen
aan de Actie Kerkbalans 2018.
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Kerkbalans 2018 Limmen
De actie kerkbalans ligt weer achter
ons. Op dit moment is het overgrote
deel van de reacties binnen en zijn de
gedane toezeggingen verwerkt. Het
college van kerkrentmeesters is blij
met het eindresultaat. Het totaal van
de toegezegde vrijwillige bijdragen
en giften ligt iets hoger dan in 2017.
Het is bekend dat de begroting van
het college niet sluitend is. Met dit
resultaat wordt het tekort gelukkig
iets kleiner. Wij zijn daarmee erg blij.
We bedanken de kerkbalanslopers
die vaak meerdere keren langs de
adressen moesten gaan om de retourenveloppen te verzamelen. Maar
ook onze dank aan de gemeentele-

den die hun bijdragen op peil hielden
of zelfs wat meer gaven.
Heel fijn dat we met elkaar dit resultaat mogelijk hebben gemaakt!
Legaat
Als kerkrentmeesters zijn we tevens
erg blij dat aan de Protestantse kerk
te Limmen uit de nalatenschap van
een gemeentelid een legaat toegezegd is.
De kerkrentmeesters,
Jan Korving en Toos van den Berg

Van de vacaturecommissie
HEILOO - Er zijn in de afgelopen tijd
weer verschillende nieuwe mensen
gevonden voor verschillende taken in
onze gemeente. Daar zijn we heel blij
mee. Zo heeft bv. binnen het College
van Kerkrentmeesters Jan Stamhuis
een flink deel van het werk van Hans
Boll overgenomen omtrent beheerstechnische zaken en ook gaat hij
meedraaien bij de vergaderingen van
het College. Een zeer welkome aanvulling. Het pastorale team is versterkt met Etty Steenstra die contactpersoon gaat worden in wijk D. Ook
daar zijn we heel blij mee.
Maar zoals altijd zijn er ook nu weer
open plekken. Er is enige versterking
voor de redactie van het kerkblad
gekomen, maar een redacteur extra
zou nog steeds wenselijk zijn; ook
iemand voor het jeugdwerk zouden
wij graag verwelkomen, net als een
extra beheerder voor in de Ter Coulsterkerk. Ook kunnen we nog iemand
gebruiken die bereid is eens per zes
weken mensen naar en van de kerk
te rijden bij de kerkautodienst. Zit er
iets voor u bij, of wilt u iets anders
doen? Neem dan contact op met een
van de ondergetekenden.
De vacaturecommissie,
Nita Buitink (072-5334186)
Jannie Edelman (072-5334312)
ds. Edward Kooiman (072-8885550)

Kerkblad
Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen
De dagen lengen
de dagen lengen langzaamaan
onmerkbaar maakt het licht
zijn strepen breder
over ons leven
dat komt uit het duister;
er wordt naar uitgezien
door oude mensen
die nu nog kleumen in het park
maar soms is ‘t net
alsof de plantsoenen zelf
zacht roepen om licht en warmte;
het land ligt stil te wachten
en hier en daar bergt het reeds zaad;
jonge ogen gaan weer glanzen
om weer uit te zien
naar dagen van licht en vreugde,
maar eerst komt nog het verhaal
van Hem die bij ons was
- ‘t is lang geleden en wiens hoop
zelfs wij niet vermochten
te doden in de dood
onmerkbaar maakt zijn licht
de strepen breder
over mijn leven.
Eduard Pijlman
Uit: Woord & antwoord, bijbels dagboek
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Ontmoeting
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Rond de Waterput
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Uw lente werpt haar licht vooruit
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Kerkdiensten
18 maart, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: Zegen-dienst
+ kindernevendienst; ds. H. Ruitenbeek
collecte: KiA Onderwijs in Zuid-India
Prot. kerk Limmen: ds. E.J. Kooiman
collecte: KiA Onderwijs in Zuid-India
GGZ: M. Braamse + LKC
25 maart, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: + kindernevendienst
ds. A. Mulder, Alkmaar
collecte: KiA: gezinnen in N-Oeganda
Protestantse Kerk Limmen:
ds. M.A. Jansens, Zaandam
collecte: KiA: gezinnen in N-Oeganda
GGZ: M.J. van Bolhuis + Zanggroep
25 maart, 15.00 uur Witte Kerk:
Johannes Passion van J.S. Bach
door het Collegium Vocale Camerata
o.l.v. Gerard Leegwater
Woensdag 28 maart, 19.30 uur
Witte kerk: Ter Coulster Cantorij
The Crucifixion van John Stainer
Witte Donderdag 29 maart, 19.30 u.
Heilig Avondmaal
Witte Kerk: ds. E. Kooiman
collecte: diaconaal werk Heiloo
Protestantse Kerk Limmen:
ds. A.T. Kramer, Heiloo
collecte: Fonds bijzondere Noden
Goede Vrijdag 30 maart, 19.30 uur
Witte Kerk: ds. H.Ruitenbeek
Protestantse Kerk Limmen:
Oecumenische dienst (zie hiernaast)
m.m.v. Liturgisch koor o.l.v. Peter Rijs
Stille Zaterdag 31 maart, 19.30 uur
Witte Kerk: ds. H. Ruitenbeek
Pasen, zondag 1 april, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: + kindernevendienst
ds. E. Kooiman
collecte: ISBA (interk.soc.ber.Alkmaar)
Prot. Kerk Limmen: ds. H. Ruitenbeek
m.m.v. 'One More Voice'
collecte: ISBA (interk.soc.ber.Alkmaar)
GGZ: M. Braamse + Zanggroep
8 april, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. A.T. Kramer, Heiloo
collecte: KiA Rudolphstichting
Protestantse Kerk Limmen:
ds. D. van Arkel, Castricum
collecte: KiA Rudolphstichting
GGZ: M.J. van Bolhuis + Zanggroep
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15 april, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: + kindernevendienst
ds. H. Ruitenbeek
collecte: Res. Link Foundation
Protestantse Kerk Limmen:
ds. P. Terpstra, Heemstede
collecte: KiA/ diaconaal vakantiewerk
GGZ: M. Braamse
22 april, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. E. Kooiman
collecte: GGZ - muzikale kerkdiensten
Protestantse Kerk Limmen:
ds. M. Erkelens, Alkmaar
collecte: Dorcas
GGZ: T. Klaver + Saskia + Zanggroep
29 april, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. R.J. Blaauw
collecte: Vluchtelingenwerk
Protestantse Kerk Limmen:
ds. A.A. van Kampen, Wieringerwaard
collecte: KiA/ Pauluskerk
GGZ: W. Veenstra + Wessel

‘Ik ben het’
De Stille Week in Heiloo
In de week voorafgaand aan Pasen,
de Stille Week, lezen we dit jaar uit
het evangelie naar Johannes. Opvallend zijn de ‘ik ben’ woorden van
Jezus: Ik ben het brood, Ik ben de
deur, Ik ben de Goede Herder.
Deze ‘ik ben’ woorden komen ook
terug in het lijdensverhaal. Als Jezus
met zijn vrienden in de Olijfgaard is
en een groep soldaten op hem afkomt om hem gevangen te nemen
vraagt hij hen: ‘Wie zoeken jullie?’
‘Jezus uit Nazaret’ is het antwoord.
Waarop Jezus zegt: ‘Ik ben het’.
Daartegenover staan de woorden
van Petrus wanneer sommigen hem
menen te herkennen als een vriend
van Jezus: ‘Ik ben het niet’.
Op Palmzondag 25 maart kunt u ‘s
middags in de Witte Kerk de Johannes Passion van J.S. Bach beluisteren.
Gezongen door Collegium Vocale
Camerata onder leiding van Gerard
Leegwater.(zie artikel op pag. 10)
De volgende viering is op woensdagavond28 maart. De Cantorij zingt
dan The Crucifixion van John Stainer
(1840 -1901). Zie artikel op pag. 10)
Op Witte Donderdag beginnen de

lezingen bij Johannes 13. Op deze
avond wordt het Heilig Avondmaal
gevierd aan lange tafels in het koor
van de Witte Kerk.
Op Goede Vrijdag lezen we het lijdensevangelie afgewisseld met liederen, stilte en gebeden.
De dienst op Stille Zaterdag heeft het
karakter van een nachtwake die
overgaat in een Paaswake waarin de
nieuwe Paaskaars wordt ontstoken.
Alle diensten vinden plaats in de
Witte Kerk en beginnen op 19.30 uur.
Ds. Edward Kooiman
Ds. Hanneke Ruitenbeek

Palmzondag in Limmen
In de Protestantse Kerk in Limmen zal
op Palmzondag 25 maart, om 15.30
uur, 'Passie voor Passie' uitgevoerd
worden, een nederlandse en eigentijdse versie van tekstschrijver Piet
van Midden en componist Gerard
van Amstel, geïnspireerd op Bachs
Mattheüs Passion. (zie artikel pag. 10)

Goede Vrijdag in Limmen
De oecumenische viering op vrijdag
30 maart om 19.30 uur in de Protestantse Kerk in Limmen, m.m.v. het
Liturgische koor van de Corneliusparochie, wordt ingevuld met het lijdensverhaal uit het evangelie van Johannes en zal ondersteund worden
met beurtzangen uit o.a. Psalm 22.
Ook zal ‘Het beklag van God’ in vertaling van Huub Oosterhuis gezongen worden.
Het Liturgisch koor, onder de bezielende leiding van Peter Rijs, maakt de
Goede-Vrijdag-liturgie met dit meerstemmige repertoire heel bijzonder.
Oecumene-werkgroep-Limmen

Pasen in Limmen
In de Paasdienst op 1 april om 10 uur
in de Protestantse kerk in Limmen zal
ds. Hanneke Ruitenbeek voorgaan en
zal het koor One More Voice de dienst
opluisteren met een aantal mooie
paasliederen. Iedereen is hartelijk welkom!

Maar de grootste daarvan is de liefde …
Het is het bekende slot van I Corinthiërs 13. Het gaat over het belang van liefde. Over religie die zonder liefde
waardeloos is. Voor velen is God liefde. Maar wat is liefde eigenlijk? Hieronder een aantal denkbeelden.
Liefde als deugd
Volgens de deugdethiek is liefde een deugd. Het is ook
een ideaal. Iets wat we niet kunnen bereiken maar waar
we naar streven, in elke daad en elk woord.
Een eerste vorm van liefde is EROS, het verlangen an sich.
Liefde is begeerte. Een tweede is vorm is PHILIA, liefde
als vriendschap. Je verheugen in, zonder iets te vragen
om terug te krijgen. Thomas van Aquino noemde dit de
amor benevolentiae: de vriendschappelijke of edelmoedige
liefde. En als derde en laatste vorm AGAPÈ: naastenliefde.
Beminnen zonder dat er gemis is. Tot zelfs je vijanden
liefhebben. De dichtste benadering van goddelijke liefde.

Paul van Tongeren pleitte in Trouw van februari 2015
voor een rehabilitatie van deugden als geloof, hoop en
liefde. Waarom? Omdat we volgens hem in ons streven
naar liefde, soms keuzes maken die je niet zelf beheerst
of niet helemaal. Een besef dat je het niet helemaal zelf
doet. Je kunt zelfs in een geseculariseerde samenleving
als de onze deze theologale deugd herkennen in het
ontvankelijk zijn voor dat wat je ervaart alsof het gegeven
is.
Liefde doet opstaan en heeft het laatste woord
Volgens 1 Corinthiërs is liefde geduldig, ze zoekt zichzelf
niet, ze is niet verbitterd, ze rekent het kwade niet toe.
Liefde vraagt om gedeeld te worden. Liefde doet opstaan.
Deze woorden kwamen bij me op toen ik het verhaal van
Halbe Zijlstra volgde. Talentvol man komt op, stijgt hoog,
roept weerstand op en begaat een persoonlijke fout.
Probeert aan ‘damage control’ te doen en verliest tenslotte zijn positie. De publieke figuur ligt op de grond.
Maar de mens Zijlstra is een stap dichterbij iets dat ‘opstanding’ heet.
Opstanding bestaat niet vanuit grondige reflectie. Opstanding gebeurt. Het is een tegenverhaal, een andere
realiteit. Een hand en een stem en twee ogen. Een God.
Een geschenk. Een nieuwe manier van denken en doen.
Opstanding is voor wie verdrietig is of diep teleurgesteld
of zonder hoop.

Augustinus
Voor Augustinus is de mens beminnen hetzelfde als God
beminnen. Dat alle echte liefde noodzakelijk ook liefde
tot God is. Zodra iemand de mens bemint gaat God in
hem wonen. Hij kwam tot deze conclusie na bestuderen
van de eerste brief van Johannes.
Flower Power
Voor de hippies in de jaren 60 was liefde niet iets dat
misschien alles oploste maar het maakte de wereld wel
een stuk mooier. Liefde is grenzeloos en is liefde niet het
enige dat echt telt? Liefde is alles delen: je auto, je huis,
je bed. Je bent verliefd op elkaar en op het leven. Er is
maar één moeder aarde, wees lief voor haar!

De 40 dagen tijd is een tijd van reflectie, van bezinning.
Van voorbereiding op het Paasfeest, het feest van de
opstanding. Christenen vieren dat Jezus uit de dood is
opgestaan. Dat Hij leeft. Pasen geeft mensen een nieuwe
kijk op het leven. Doet mensen anders in het leven staan.
Pasen vertelt namelijk dat Gods liefde en alles wat zich in
liefde geeft, het laatste woord heeft.
Pastor André Martens

Rehabilitatie van de liefde als deugd
Liefde wordt beschouwd als een theologale deugd. Het
verschil met de andere bekende deugden als moed, maat,
verstandigheid en rechtvaardigheid is, dat het expliciet
naar God verwijst. Het is op de ander gericht, op God. Het
is een ‘genadegave’, je kunt het niet zelf verwerven, ze
zijn je geschonken door God.
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Wij gedenken
Op 19 december 2017 is overleden
Johanna Cornelia van Krugten. Zij
woonde aan het Vislaantje in Limmen. Hannie van Krugten schiep een
bijzonder ambiance in haar appartement. Zij omringde zich met prachtig
gevormde lampen en beeldjes. Bloeiende orchideeën in het raam. Zij
leerde orgel spelen op een elektronisch orgel. Ze verveelde zich nooit,
zei ze altijd. Toen het voor haar niet
meer mogelijk was de kerkdienst te
bezoeken, volgde zij de kerkdiensten
op de tv. Een van de speciale objecten
waarmee zij zich zo graag omringde,
was een klok met een tekst uit de
Bijbel. Vrede laat ik u, mijn vrede geef
ik u. Het zijn Jezus´ woorden ten afscheid maar tegelijk ook zijn woorden die de blijvende gemeenschap
met onze Heer door de Geest typeren. De vrede die Hij geeft zal ons
sterken en moed geven in het bijzonder aan hen die veel zorg om Hannie
van Krugten hebben gedragen.
Op 28 december 2017 is overleden
Pieter Jacobus Moens. Hij woonde
met zijn vrouw Annette aan De Vang
in Heiloo. Hij is vroeger financieel
directeur van het Medisch Centrum
Alkmaar geweest. Na zijn pensionering en na de val van de Berlijnse
muur is hij ook nog verschillende
keren uitgezonden naar landen in
Oost Europa om daar ziekenhuizen
financieel-economisch in te richten.
Hij stond voor een menselijke benadering op alle niveau´s van de organisatie.
Op een gemeente-avond in de Witte
Kerk heeft hij eens een inleiding gehouden over de mogelijke rol van de
geloofsgemeenschap in de moderne
samenleving. Hij benadrukte de
groeiende behoefte aan steun en
hulp, de verantwoordelijkheid voor
minderbedeelden en de onderlinge
saamhorigheid. In het ziekenhuis
pleitte hij voor meer pastorale zorg
voor patiënten, maar ook voor de
medici en met name voor het verpleegkundig personeel. Zij hebben
het psychisch zwaar.
De woorden uit het evangelie naar
Lukas, die destijds klonken als opening, heb ik nu bij het afscheid gelezen. Het evangelie van de wonderbaarlijke visvangst uit Lukas, waarbij

6

de discipelen een transitie ondergaan. Zij zullen vissers van mensen
worden. Zij worden bevestigd in de
beweging van de liefde van vangen
en opvangen en opgevangen worden. Pieter Jacobus Moens is thans in
die beweging van Gods hemelse
liefde bevestigd. Troost en sterkte
voor zijn vrouw Annette in haar
kwetsbare omstandigheden en voor
de familie en vrienden.
Op 19 februari is overleden Adriana
Boukje Plat-Smallenbroek. Zij woonde aan de Harrelaers. Boven de rouwbrief stond ´Haar leven was vervuld
van liefde en zorg´. Atie Plat diende
als scriba van de kerkenraad vele
jaren de Protestantse gemeente te
Heiloo. Zij notuleerde vele vergaderingen en bracht de verslagen rond
op de fiets. Zij was samen met haar
man Joost betrokken bij het Hongarije-project. Dit project behelsde de
diaconale ondersteuning van weduwen van predikanten in Hongarije,
die dikwijls onder de armoede grens
leefden. Ook waren zij beiden betrokken bij Melaune, de oecumenische
partnergemeente in het oosten van
Duitsland. Zij was tot aan het einde
van haar leven lid van de Cantorij. De
Cantorij heeft medewerking verleend
aan de dienst.
Naast de proloog uit het Johannesevangelie over het licht, dat in de
Mensenzoon op aarde was gekomen,
klonk het verhaal over de verheerlijking op de berg, de evangelielezing
van de tweede zondag in de veertigdagentijd. Het licht wordt daar stralend licht. Jezus wil ons niets anders
laten zien dan even een flits van
messiaanse heerlijkheid, even de
hemel op een kier. Gods heerlijkheid
zal op aarde doorbreken, maar het
moet vooralsnog door veel verdriet
heen. Daar gaat het met Hem ook
doorheen. Hij is met heerlijkheid bekleed, omdat Hij alle heerlijkheid
heeft willen afleggen. Hij zal het licht
der wereld zijn door het dal van diepe
duisternis heen.
Dat de zomen van dat licht aan haar
hart zal raken. Voorgoed is God haar
met zijn tederheid nabij. Troost en
sterkte voor haar beide zonen en hun
familie en voor allen die haar missen.
Ds. F.J. van der Wind

Op 25 januari overleed Johannes
Cornelis Mol. Dhr. Hans Mol heeft
jarenlang op de Werkendelslaan gewoond, daarvoor woonde hij in Amsterdam en in Alkmaar. Toen zijn
gezondheid slechter werd en hij
steeds meer hulp nodig had is hij in
de Nieuwpoort in Alkmaar gaan
wonen. Het duurde even voordat hij
zijn draai daar gevonden had maar
toen had hij het er naar zijn zin. Hij
hielp o.a. mee met het organiseren
van dagtochtjes. Bij het afscheid in
het crematorium de Waerdse landen
in Heerhugowaard vertelde zijn begeleidster van de Nieuwpoort daarover.
Zijn werk bij de UvA in Amsterdam
werd gememoreerd door de professor die jarenlang met Hans heeft gewerkt. Er waren studievrienden, vanuit het begin van zijn studententijd,
die vertelden over Hans zoals zij hem
hadden gekend. Bij het afscheid sprak
de dochter en zij vertelde over het
niet zo makkelijke contact met haar
vader. Gelukkig ging het de laatste
jaren goed. Met zijn zoon heeft hij
vele reizen gemaakt en samen waren
ze geregeld in het AZ- stadion. Een
dieptepunt in het leven van Hans was
het overlijden van zijn zoon. De bezoekjes aan het AZ- stadion heeft hij
alleen voortgezet. Een val op de tribune deed hem in het ziekenhuis
belanden. Na negen weken overleed
hij aan de gevolgen daarvan. Hans is
78 jaar geworden. Zijn dochter en zijn
vriendin zullen hem missen.
Jannie Edelman, lid van de kerkenraad en
aanwezig bij het afscheid van Hans Mol

Gezegend ben je!
Over zegen en doop
Op zondag 18 maart zal in de Ter Coulster
kerk een dienst gehouden worden waarin
Emily Noah van der Es de zegen ontvangt.
Haar ouders, Egbert en Joyce hebben aan
gegeven dat zij op deze wijze met elkaar en
met de gemeente hun kind toevertrouwen
aan de liefde van God. Zij laten Emily zelf
de keus of zij later gedoopt wil worden. Hoe
zit dat met doop en zegen?
Kinderdoop
‘Waarom laten ze hun kind niet gewoon dopen?’ Misschien stelt u zich
deze vraag. Het laat zien dat in de
Protestantse Gemeente de kinderdoop als vanzelfsprekend wordt beschouwd. Dat is niet vreemd want de
kinderdoop heeft oude papieren.
Al vanaf de derde eeuw worden in de
kerk kinderen gedoopt. Maar dan
gingen ze mee in familieverband. Als
vader en moeder gedoopt wilden
worden, werden de kinderen mee
gedoopt.
Doop en bijbel
De bijbelse verhalen kennen alleen
voorbeelden van volwassendoop,
zoals die van Jezus zelf. Soms was
een belijdenis van geloof voldoende
om tot dopen over te gaan. Denk aan
het verhaal van de doop van een
Ethiopiër langs de kant van de weg
(Handelingen 6).
De kerk heeft de opdracht van Jezus
aan zijn leerlingen ‘Ga op weg, maak alle
volken tot mijn leerlingen, door hen te
dopen’ altijd erg serieus genomen.
Doop en kerk
Maar de oudste dooppraktijk is die
van de volwassendoop. Er werd pas
gedoopt als iemand een leertraject
had gevolgd. Daarvoor moest je eerst
‘gescreend’ worden op je levenswandel. En daarna ging je drie jaar in de
leer om te kijken of je wel geschikt
was voor het Woord van God. Na een
examen volgde een tweede leerperiode, voorafgaand aan Pasen. Na het
waken in de Paasnacht werd dan
gedoopt als de eerste haan kraaide.
Het is niet geheel duidelijk hoe het
gekomen is dat kinderdoop vanzelfsprekender werd dan volwassendoop. De oude kerkboeken boden
voor beide mogelijkheden een orde
van dienst.

Verscheidenheid en verbondenheid
In de loop der eeuwen onderging de
kerk grote veranderingen. Er ontstonden verschillende kerken en verschillende opvattingen rondom de doop.
Een belangrijk moment om wereldwijd weer in elkaars spoor te komen
vormde het LIMA-rapport van de
Wereldraad van Kerken in 1982. Het
brengt degenen die vasthouden aan
de kinderdoop en degenen die pas
willen dopen nadat de dopeling zelf
de belijdenis heeft uitgesproken, met
elkaar in gesprek.
Volwassendoop wordt niet langer
gezien als een afgeleide van de kinderdoop maar andersom. Beide worden volop en als gelijkwaardig erkent.
Doop en Zegen
Onze protestantse kerk kent ook deze
dubbele dooppraktijk. Voor ouders
die graag willen dat hun kind later zelf
doop en belijdenis kan koppelen,
biedt de kerk gelegenheid hun kind in
een kerkdienst te laten zegenen. In
deze dienst ontbreekt het ritueel van
het water en de doopkaars.
Er is een handoplegging. Zegenen
betekent dat er goede woorden (benedictus) over het kind worden uitgesproken: de goede woorden van
God. Op deze wijze ervaren de ouders
dat zij het leven van hun kind zien als
verbonden met God en zijn gemeente.

Bedankt!

Begin oktober zijn wij verhuisd vanuit
Heiloo naar Limmen, waar wij namens de Protestantse Gemeente
Limmen bijzonder hartelijk verwelkomd zijn. Een paar telefoontjes, een
bezoek en een prachtig boeket bloemen. Waarvoor onze hartelijke dank.
Aldert en Riza Wernsen
Op zondag 31 december kwamen
Jan en Ali de Groot mij een prachtig
boeket met kaart brengen, dat die
morgen in de Witte Kerk had gestaan.
Ali had van huis een grote vaas meegenomen, omdat zij wel begreep dat
men in de Kastanjehof geen ruimte
heeft voor grote bloemvazen.
Ik was erg verrast en blij met dit teken
van verbondenheid met de kerkelijke
gemeente van Heiloo. Geert Luth
Het was een hele verrassing dat ik na
mijn heupoperatie een prachtig boeket bloemen kreeg aangeboden door
Margreet Denekamp namens de kerkenraad. Heel hartelijk dank daarvoor
en niet te vergeten voor de goede en
lieve wensen voor herstel, de kaarten
en de heerlijke appeltaart van Gijs
Boukes. Dit heeft mij heel erg goed
gedaan.
Margo Vaandrager

Bijdrage Kerkblad Heiloo
Kinderen in het midden
In de viering op 18 maart staan kinderen in het midden. Naast de zegen
voor baby Emily is er aandacht voor
de twaalfjarige Jeroen Kalverdijk, die
de overstap maakt van kindernevendienst naar Jeugdkerk. Om het nog
feestelijker te maken zullen een aantal kinderen zorgen voor muziek in de
kerk. Wij hopen op een mooie viering
voor groot en klein.
Ds. Hanneke Ruitenbeek

HEILOO - Het mooie kerkblad is vanaf
het begin zeer enthousiast ontvangen en dat willen wij graag zo houden.
Wij willen u vragen eens na te gaan
of u al een bijdrage heeft gedaan voor
het kerkblad. Wellicht is het aan uw
aandacht ontsnapt. Ter herinnering
hebben wij nu een acceptgirokaart
bijgesloten. Wij hebben echter geen
bedrag ingevuld daar de bijdrage
geheel op vrijwillige basis is.
College van kerkrentmeesters Heiloo
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Collectes bij de kerkdiensten

18 maart: Kerk in Actie
Kinderen in de knel (Zuid-India)
De grote textielstad Tirupur in het
zuiden van India telt meer dan 10.000
kinderen die niet naar school gaan.
Vaak werken deze kinderen onder
zeer slechte omstandigheden in de
textielindustrie. De Indiase partneror
ganisatie van Kerk in Actie SAVE doet er
alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen. De medewerkers en vrijwilligers zoeken deze
kinderen op in fabrieken, op straat en
thuis. Samen met de gezinnen werkt
SAVE aan onderwijs voor de kinderen
en het versterken van hun ouders. Als
dat nodig is, krijgen kinderen bijles en
tijdelijk onderdak. SAVE gaat in gesprek met overheidsinstanties, de
textielindustrie en de kledingmerken
om kinderarbeid structureel te bestrijden. Inmiddels heeft SAVE al twee
kinderarbeidvrije zones opgezet,
waar niemand het accepteert als een
kind niet op school zit.

vaardigheden aan, bv. hoe zij uit de
armoede kunnen komen en hoe een
stabiel gezinsleven kinderen tot bloei
kan brengen. Ook wordt er voorlichting gegeven over hiv/aids, worden
vrouwen getraind in het omgaan met
conflicten en wordt de positie van
vrouwen in de kerk versterkt. Moeders voelen zich gesterkt om een
actievere rol te spelen in hun gezin,
kerk en dorp.
1 april: ISBA (Interkerkelijk Sociaal
Beraad Alkmaar) stelt zich tot doel
om de materiële situatie van mensen,
die tussen wal en schip raken of dreigen te raken, te verbeteren. Zij 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 lening te verstrekken als overbrugging
naar een meer structurele oplossing.
Het Isba houdt spreekuur op de
woensdagmorgen tijdens de openingstijden van inloopcentrum De
Zwaan (10.30-12.30 uur).
8 april: Rudolphstichting - de Glind
Kinderen en jongeren zijn kwetsbaar.
Door moeilijke omstandigheden en
aanleg kunnen ze gemakkelijk in de
knel raken. In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. De Rudolphstichting ontwikkelt
vernieuwende zorgprojecten en gezinshuizen in Jeugddorp De Glind en
in de rest van Nederland. Daardoor
krijgen deze kinderen de kans die ze
verdienen. De Rudolphstichting is
een vereniging van diaconieën van
de Protestantse Kerk in Nederland.

in blik, allerlei soorten pasta´s en
pastasauzen, rijst, koffie, koffiemelk,
thee, suiker, broodbeleg, knabbeltjes,
kruiden in potjes, muesli, enzovoort.
Ook allerlei toiletartikelen (bijv. tandenborstels, tandpasta, scheerspullen, deodorant), handdoeken en
washandjes, theedoeken, kleur- en
knutselboeken, stickerboeken, speelgoed, poppen, gemeenschapsspellen
en speelauto’s zijn van harte welkom.

Kom erbij in Limmen
In Limmen worden weer twee ‘Samen eten’- maaltijden georganiseerd. Voor wie aan wil schuiven voor
wat gezelligheid in de Protestantse
Kerk aan de Zuidkerkenlaan 25:
Woensdag 21 maart staat de deur
open vanaf 16.30 uur en om 17.00
uur begint de maaltijd (andere tijd!).
Woensdag 25 april staat de deur
open vanaf 17.00 uur en om 17.30 uur begint de maaltijd.
Graag opgave i.v.m. de voorbereiding
en het aantal plaatsen: tel. 5052871 of
margreetdenekamp@outlook.com
Bij de uitgang staat een mandje voor
een vrijwillige bijdrage.
U bent van harte welkom!

Paaspakkettenactie
25 maart: Steun voor kwetsbare
gezinnen in Noord-Oeganda (KiA)
Door de jarenlange oorlog in NoordOeganda zijn veel vrouwen en mannen getraumatiseerd. Medewerkers
van Mothers’ Union, partner van Kerk in
Actie, gaan naar de dorpen en geven
speciale cursussen aan vrouwen en
hun mannen op het gebied van traumaverwerking en relatietherapie. Zo
leren zij samen respectvol met elkaar
om te gaan.
Ook leren ze de vrouwen nieuwe
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LIMMEN - In samenwerking met de
Alkmaarse Raad van Kerken wordt in
Limmen de Paaspakkettenactie gehouden voor mensen in onze eigen
omgeving, die iets extra’s nodig hebben. Het feest van Pasen nodigt uit
om solidair te zijn met onze naasten.
Op de zondag 18 maart worden artikelen ingezameld in de kerk.
Voor het vullen van de pakketten zijn we op
zoek naar levensmiddelen en attenties
voor kinderen en volwassenen.
Het gaat daarbij om houdbare levensmiddelen. Geschikt zijn bijvoorbeeld kaas (in plastic geseald), vlees

Samen koken samen eten
Op 12 april en 3 mei is er weer gelegenheid om samen te eten in de Ter
Coulsterkerk. We beginnen om 18
uur. Het menu hangt op het prikbord
in de hal van de kerk (met diëten wordt
rekening gehouden). Het driegangenmenu, incl. koffie/thee na afloop, kost
€ 5,- en een glas wijn/fris € 1,50
U bent van harte welkom.
U kunt zich opgeven tot dinsdagavond 20 uur bij Gina Timmerman:
g_timmerman50@kpnmail.nl
of 072-8795384

Vitale Gemeente!
LIMMEN - Dinsdagavond 17 april
vindt de gemeente-avond van de
Protestantse kerk in Limmen plaats.
Met Charlotte Glorie in 2015, Christiane Berkvens in 2016 en het openingsfeest van de nieuwe ‘kerk-keuken’ in 2017 hadden we zeer inspirerende maar meer openbare avonden
met veel publiek. Daarom willen we
dit jaar een avond organiseren voor
en over onze vitale gemeente. Daarbij
zal ds. Hanneke Ruitenbeek een inleiding houden en willen we daarna met
elkaar in gesprek over de ontwikkelingen van onze kerkelijke gemeente.
Om hierop in te spelen hopen we
ideeën op te doen om nóg vitaler te
kunnen worden.
Tenslotte zullen we met elkaar kunnen genieten van een drankje en een
hapje, gemaakt door Margreet en Dirk
Denekamp.
Om in te schatten hoeveel hapjes we
mogen maken vragen we u zich van
te voren op te geven. Dat kan via
pglimmen@gmail.com of 072-5053449
Alle betrokkenen bij onze Gemeente,
mét of zonder geniale ideeën, zijn van
harte welkom op 17 april om 20.00
uur in ‘Ons Huis’
Namens de voorbereidingsgroep,
Ditje van Genderen

Ontmoetingsmiddag
van Wijk A
HEILOO - Zaterdagmiddag 14 april
vanaf 15.30 uur is er in de ontmoetingsruimte van de Ter Coulsterkerk
weer een wijkmiddag voor alle kerkleden die in wijk A woonachtig zijn.
Wijk A bestaat uit de volgende gedeeltes: Wijk Oost en de Kenn.str.weg
vanaf Alkmaar tot de Stationsweg, het
hele gedeelte tot de spoorlijn. Inclusief de mensen die in Alkmaar woonachtig zijn en het Blockhovenpark.
Wij hopen velen van u te mogen begroeten.
Namens het wijkteam, Elly Kuijper,
ekuijper@quicknet.nl, tel. 5335203

Koffiedrinken Limmen
Woensdag 21 maart bent u vanaf half
elf van harte welkom in ‘Ons Huis’ aan
de Zuidkerkenlaan 23 in Limmen. De
volgende koffieochtend is 18 april,
noteert u deze ook alvast!
Voor vragen en/of vervoer kunt u
bellen met
Margreet Denekamp, 072-5052871 of
Lies Koenderman, 072-5052073

”A Gift of Love”
Martin Luther King Jr.
(heruitgave van het oorspronkelijke boek
door Dr. King,1963)
“Geweldloos verzet: Gandhi, King en
Mandela”. Bij deze expositie tot 4 februari in de Nieuwe Kerk te Amsterdam werd ook dit engelstalige boekje gepresenteerd. Geboren in Atlanta
in 1929 groeide Martin Luther King als
Baptistenpredikant uit tot de voornaamste woordvoerder in destijds de
anti-discriminatiebeweging in de VS.
Bedreigingen, beledigingen en gevangenschap konden hem daarvan
niet weerhouden.
Een aanslag maakte in 1968 een einde
aan zijn leven, maar niet aan zijn
stem, zijn daden, zijn streven.
King kende van jongs af de strijd voor
gelijke rechten voor de Afro-Afrikanen. Zijn grootvader en daarna zijn
vader waren hem daarin voorgegaan
resp. in de strijd voor voortgezet onderwijs en de strijd voor kiesrechten
voor de Afro-Afrikanen in Atlanta.
In 1955 werd King gevraagd in Montgomery in Alabama het boegbeeld te
worden van het beroemde bussenprotest. De Afro-Afrikanen wilden
niet langer in de bussen apart zitten
en gingen uit protest lopen. Na bijna
een jaar van protest besliste het
Hoogste Gerechtshof in de VS dat
separatie in bussen als ongrondwettelijk moest worden beëindigd.
Een reeks van wetten volgde, alle
gericht op het beëindigen van discriminatie in scholen, restaurants en
elders. Dr.King vergeleek dit in zijn
toespraken later met de uittocht van
de Israëlieten uit Egypte.

Dit boekje geeft zestien van zijn toespraken gedurende die bijzondere
jaren, zeg tussen 1950 en 1965. Centraal staat hoe Jezus te volgen in
geestkracht en daadkracht, in verzet
tegen onrechtvaardigheid, in liefde
voor ”zwarte, bruine en blanke Amerikanen”. Woord en daad horen bij
elkaar, ook als er offers worden gevraagd of risico’s worden gelopen.
Daarbij wordt het Evangelie door
King midden in de amerikaanse samenleving geplaatst, bijv. in een toespraak getiteld: “Paul’s Letter to American Christians”(een brief van de
apostel Paulus aan de Christenen in
Amerika). Van Gandhi leerde King een
vorm te zoeken om het Evangelie in
geweldloze daadkracht, als “zout
voor het leven, ook voor het maatschappelijk leven” te laten doorwerken. Het bussenprotest was zo een
vorm.
Deze zestien toespraken stralen
zowel eerbied uit voor de waardigheid van een ieder, maar ook geloof
en moed, humor en praktische zin en
dat in vertrouwen op de leiding van
de Geest.
Een boeiend boekje van een zeer
begaafde en nuchtere denker, spreker en doener. Gemakkelijk te lezen
vanwege de zelfstandige hoofdstukken van gemiddeld 12 pagina’s.
Een exemplaar is aangekocht (€ 16,-)
en te leen in het literatuurrek in de
Ter Coulsterkerk onder “Besproken
Boeken”.
Aanbevolen, Henk Bikker
Penguin Books, UK 2017, ISBN 9780141985183
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Passie voor de Passie!
Op Palmzondag 25 maart zal het
koor van De Witte Duif, samen met
musici en een speciaal projectkoor,
de Matteüspassie van Piet van Midden en Gerard van Amstel uitvoeren.
Deze uitvoering vindt plaats in de
Protestantse Kerk in Limmen, aan de
Zuidkerkenlaan. De aanvang is half 4
en de toegang is gratis.
In de tijd voor Pasen wordt op heel
veel plaatsen in Nederland de Mattheus Passion van Johan Sebastian
Bach uitgevoerd, het door Bach getoonzette verhaal van Jezus’ lijden en
sterven naar het evangelie van Matteüs. In het spoor van deze traditie
zijn tot op de dag van vandaag ook
nieuwe Passies gecomponeerd.
Een van die nieuwe getoonzette lijdensverhalen is de Matteüspassie van
Piet van Midden en Gerard van Amstel. Bijzonder aan deze Passie is dat
ze vier oorspronkelijke koralen van
Bach’s Matthäus Passion bevat, waarbij het publiek van harte is uitgenodigd om mee te zingen. Oude en
nieuwe muziek, koor- en samenzang
wisselen elkaar zo verrassend af.
De passie begint met het bezingen
van mooie dromen, de dromen van
geloof, hoop en liefde, die al met het
verhaal van Abraham worden genoemd. Na het verraad van Judas, de
verloochening door Petrus en de
kruisdood van Christus, eindigt de
passie met het duet van de twee
Maria’s (moeder en volgelinge): “Men
sen gaan en mensen komen, opgeschreven
in Gods hand. Leven door God ingenomen
aan die verre overkant.” Het koor bevestigt dit duet met de woorden: “En ze
slapen en ze dromen, totdat Hij hen wakker
maakt: ‘Ik heb alles nieuw geschapen. Het
is tijd om op te staan’.”
Tijd om op te staan, om erbij te zijn
en om geraakt te worden!
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The Crucifixion
in de Witte Kerk

De Johannes-Passion van
Johann Sebastian Bach
Op Goede Vrijdag 7 april 1724 weerklonk in de Thomaskirche in Leipzig
Johann Sebastian Bachs eerste passie, de Johannes-Passion. In vergelijking met de Matthäus-Passion wordt
de Johannes-Passion door de meeste mensen zowel korter als intenser
ervaren. De spanning en diepgang die
vanaf de eerste maten worden neergezet zijn kenmerkend voor het werk
waarin het lijdensverhaal van Christus wordt uitgebeeld door verschillende koordelen, aria’s en recitatieven.

De Ter Coulster Cantorij, onder leiding van Gerard Leegwater, zal op
woensdag 28 maart een uitvoering
verzorgen van The Crucifixion van
John Stainer. The Crucifixion is een
compositie over het lijden en sterven
van Jezus Christus. In tegenstelling
tot veel andere passies die in deze
dagen worden uitgevoerd stamt deze
compositie uit de romantiek. Het is
zeer toegankelijke muziek die gedragen wordt door verschillende koordelen, aria's en recitatieven en natuurlijk niet te vergeten de koralen. Er
zijn twee solisten, een tenor en een
bas. De tenor zal door Gerard Leegwater worden gezongen, de bas door
Frans Stark. Voorts is er een instrumentaal ensemble met Janneke
Koetsier aan de piano.
The Crucifixion werd voor het eerst
uitgevoerd in 1877 onder leiding van
de componist zelf in de kerk van St.
Marylebone in Londen. Het werk
werd meteen populair en is nadien
vele keren uitgevoerd. In bovengenoemde kerk wordt het nog steeds
gezongen op Goede Vrijdag.
De uitvoering in de Witte Kerk vindt
plaats in de stille week, woensdag 28
maart, aanvang 19:30 uur.

Gemeentereis ‘Waar gouden de portalen zijn’.

Collegium Vocale Camerata o.l.v. Gerard
Leegwater voert sinds jaar en dag iedere maand een Bach-cantate uit in
de Kooger Kerk te Zuid Scharwoude
en vier keer per jaar in de Witte Kerk
te Heiloo. Het koor, dat voor deze gelegenheid is uitgebreid met projectzangers, beschikt over zeer goede
en ervaren zangers. Koor en solisten
worden begeleid door een orkest
bestaande uit professionele musici.
Uitvoeringen zijn op zaterdag 24
maart in de Kooger Kerk te Zuid
Scharwoude om 20.00 uur en zondag 25 maart in de Witte Kerk te
Heiloo om 15.00 uur (Kerk open
om 14.30 uur). Entree € 22,00 Reserveringen: JohPas2018@hotmail.com
Informatie www.collegiumvocale.nl

In september gaat ds. Nielspeter Jans
uit Alkmaar op kathedralenreis. Een
week lang zullen zij de ontwikkeling
van de Franse gotiek bestuderen door
de mooiste kerken van Frankrijk van
buiten en van binnen te bekijken. De
busreis begint bij de Vrijheidskerk via
Parijs en daarna Chartres, Reims en
Amiens. Data: dinsdag 11 september
tot en met maandag 17 september.
Voor nadere informatie, reisschema
en reiskosten: ds. Nielspeter Jans,
e-mail: jansponne@hetnet.nl 072-5157625.
Opgeven voor 16 april.

Spreken over boven
Harry Kuitert, een biografie
Gert J. Peelen
Agena Rond de Waterput:
Zaterdag 17 maart 15.30 uur Ter
Coulsterkerk: 'De verborgen schat'
Voorstelling door Matthijs Vlaardingerbroek + High Tea (alle leeftijden).
Zondag 25 maart 15.00 uur Johannes Passion, J.S.Bach (zie pag. 10).
v.a. 4 april: Expositie 'Opstaan en
leven in vrijheid' (PKN Limmen).

Film: Jesus Christ Superstar
Van controversiële film naar publiekslieveling
We kijken op een avond in de veertigdagentijd voor Pasen - op veler
verzoek - opnieuw naar de film: Jesus
Christ Superstar. Als inleiding horen
we hoe de ontwikkeling is geweest
van dit kunstwerk van Tim Rice en
Andrew Lloyd Webber in de afgelopen 45 jaar: Van controverse naar
publiekslieveling.
De avond, verzorgd door ds. Edward
Kooiman, is op donderdag 22 maart
in de Ter Coulsterkerk om 20 uur
(€ 4,-). Iedereen is van harte welkom.

Heisenberg en Heidegger
Twee Duitse wetenschappers in oorlogstijd
Twee avonden, geleid door dr. Allan R.
de Monchy en dr. Jan Bruin, over de wisselwerking tussen wetenschap en
politiek aan de hand van de levens en
de keuzes van de natuurkundige
Heisenberg en de filosoof Heidegger
in de jaren ‘30 van de vorige eeuw in
de nazi-Duitsland.
Werner Karl Heisenberg was een van
de grondleggers van de kwantummechanica. Hij kreeg de Nobelprijs
voor Natuurkunde in 1932. Zijn positie t.o.v. Adolf Hitler in nazi-Duitsland
is blijvend onderwerp van discussie.
Martin Heidegger was een even omstreden als vereerd Duits filosoof. Ook
zijn keuzes in Nazi-Duitsland zijn jarenlang onderwerp geweest van felle
discussies.
Donderdag 5 en 19 april om 20.00 in
de Ter Coulsterkerk (€ 3 per avond).

Iona en Keltisch-Christelijke spiritualiteit
Iona, een eilandje aan de Schotse
westkust, is al eeuwen-lang een pelgrimsoord.
In de Middeleeuwen waren het kloosterlingen, maar sinds halverwege de
jaren zestig van de vorige eeuw is het
de Iona Community die pelgrims
welkom heet en onderdak biedt.
De Iona Community is een oecumenisch en wereldwijd geloofsnetwerk.
De bronnen van hun spiritualiteit zijn,
naast inspiratie uit de Benedictijnse
kloostertraditie, te vinden in het Keltische Christendom. Op deze avond
verdiepen we ons in Iona en het Keltische Christendom.
Er is een plan om in 2019 (opnieuw)
met een groep naar Iona te gaan.
Deze avond staat daar op zich los van.
Maar voor wie er over denkt ooit nog
eens die kant op te gaan is het misschien een goede manier om (nader)
kennis te maken met Iona en het
Keltische Christendom.
De avond wordt geleid door ds. Hanneke Ruitenbeek op 12 april in de ter
Coulsterkerk en begint om 20.00 uur.

Waterputlezing:
Religiegeschiedenis van Noord-Kennemerland door dr. Jurjen Vis
Noord-Kennemerland is in religieus
opzicht een buitengewoon interessant gebied. Denk aan Willibrord en
Adalbert, 'het putje' en de abdij. Hoe
komt dat? Wat geloofde men eigenlijk? Waarom wilde men in de 16de
eeuw de kerk hervormen? Kunnen
wij 21ste-eeuwers greep krijgen op
wat er in de harten en hoofden van
de mensen van toen omging?
Zondag 15 april om 16.00 uur in de
Witte Kerk, Heerenweg 32 in Heiloo
(collecte bij de uitgang)
_______________________________
Voor meer informatie: zie het informatie
boekje van Rond de Waterput (te verkrijgen
in de kerken) of www.ronddewaterput.nl
ds. Edward Kooiman

Deze biografie schetst de ontwikkeling van het denken van de theoloog
en ethicus Harry Kuitert. Hij begon
zijn werk als theoloog in 1950 als
predikant in de Gereformeerde Kerken, in Scharendijke, waar hij de watersnoodramp meemaakte. Na een
studentenpredikantschap in Amsterdam werd hij wetenschappelijk medewerker, en daarna hoogleraar
Ethiek aan de Vrije Universiteit. Kuitert overleed in 2017 op 92-jarige
leeftijd. Hij speelde een leidende rol
in de debatten over aard en gezag van
de bijbel, en eindigde als vrijzinnig
theoloog. Zijn vele boeken, vooral die
geschreven na zijn emeritaat waren
vaak bestsellers. Hij karakteriseerde
geloofsuitspraken als ‘zoekontwerpen’.
De bekendste zin van hem is: “Alle
spreken over boven komt van beneden,
ook de uitspraak dat iets van boven komt.”
Daarmee relativeert hij de dogma’s
van het Christelijk geloof op fundamentele wijze, en hij zegt dan ook dat
het Christendom geen kwestie is van
leerstellingen, maar een manier van
leven.
Dit is niet alleen een biografie van één
persoon, maar tegelijk een indringend en boeiend beeld van de tijd
waarin vele leden van onze kerkgemeenschap, met name die met een
gereformeerde achtergrond, te maken
kregen met nieuwe ideeën over de
verhouding tussen geloof en wetenschap, en over hoe we de bijbel
moeten lezen. Het is dus ook een
geschiedenis van het protestantisme
aan het eind van de 20e en het begin
van de 21e eeuw. Als je deze biografie leest, word je steeds uitgedaagd
na te denken over wat voor jezelf de
betekenis van het christelijk geloof is.
Geert Booij
Uitg. Vesuvius, 2016, ISBN9879086597444
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Uw lente werpt haar licht vooruit
Uw lente werpt haar licht vooruit
waar nog de winter woont.
Zij wekt een vrolijk nieuw geluid
en zet opnieuw de toon.
In stralen rijst uw nieuwe mens,
tegen de nacht bestand.
De diepste schaduw kent zijn grens
zolang uw Paaslicht brandt.
O licht van Christus, zichtbaar woord
waaruit Gods liefde spreekt,
die door de dood niet wordt verstoord
en zelfs door stenen breekt.
Jeremiah Clark
vertaling van Sytze de Vries
Uit: Het liefste lied van overzee

