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Wijk-ontmoetings- Kerst-ontmoeting
Voor de bezoekers van de ontmoemiddagen Heiloo
tingsmiddag en de vijfenzestig plusWijk A: Zaterdagmiddag 26 januari
2019 vanaf 15.30 uur is er in de Ter
Coulsterkerk een wijkmiddag voor
alle kerkleden die in wijk A wonen.
Wijk A bestaat uit de volgende gedeeltes: Wijk Oost en de Kenn.str.weg
vanaf Alkmaar tot de Stationsweg en
het hele gedeelte tot de spoorlijn
inclusief de mensen die in Alkmaar en
het Blockhovenpark woonachtig zijn.
Wij hopen velen van u weer te mogen
begroeten.
Namens het wijkteam, Elly Kuijper,
ekuijper@quicknet.nl of tel. 5335203.
Wijk C: We nodigen u graag uit voor
onze jaarlijkse ontmoetingsmiddag
op zaterdag 19 januari om 15:30 uur
in de Ter Coulsterkerk om onder het
genot van een hapje en een drankje
elkaar weer eens te spreken.
U bent van harte welkom!
Namens de contactpersonen van
wijk C (zuid-west Heiloo),
Wilma Westers
Wijk D: Graag nodigen wij u uit voor
de jaarlijkse ontmoetingsmiddag van
wijk D (ten zuiden van de Stationsweg
en ten oosten van de spoorlijn plus
Ypestein) op zaterdag 12 januari 2019
in de koffieruimte van de Ter Coulsterkerk, aanvang 15.30 uur.
Wij zien uit naar uw komst.
Namens de contactpersonen,
Anneke de Jong
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sers uit Heiloo is er een Kerstviering.
Deze wordt gehouden in de Ter
Coulsterkerk op:donderdag 13 december
U bent van harte welkom vanaf 15.00
uur, de middag begint om 15.30 uur.
Deze middag gaan we samen zingen
en luisteren naar het Kerstevangelie.
Muzikale medewerking wordt verleend door Wessels Combo.
We sluiten de middag af met een
feestelijke maaltijd.
U kunt zich opgeven door te bellen
met: Carolina Jovanovic tel. 5338145,
Marijke de Groot tel. 5334470 of
mdegroot@degroot-beekman.nl
Voor vervoer kan gezorgd worden.
U bent allen hartelijk welkom.

Ontmoetingsmiddag
Donderdag 10 januari om 14.15 uur
is er een ontmoetingsmiddag in de
ter Coulsterkerk in het teken van
spelletjes die wij met en tegen elkaar
willen spelen. Wij gaan er een gezellige middag van maken en misschien
gaat u met een mooie prijs naar huis.
Heeft u vervoer nodig neemt u dan
contact op met Klaske Mosselaar tel.
5330417. Voor overige inlichtingen:
Ria op den Kelder tel. 5338895.
De volgende ontmoetingsmiddag is
op 31 januari. Cantor-organist Gerard Leegwater zal het een en ander
vertellen over kerkmuziek. Een groot
deel van de kerkdiensten bestaat uit
muziek. Een dienst zonder muziek is
in onze tijd eigenlijk ondenkbaar. We
duiken de geschiedenis in en zal er
aandacht worden geschonken aan
onze eigen kerk. Gelegenheid tot
vragen stellen is er natuurlijk ook. Wat
doet een cantor-organist eigenlijk?
Wat komt er allemaal kijken bij een
goede kerkmuziekpraktijk?
U bent allen hartelijk welkom,
Marijke de Groot

Op 6 december
bent u hartelijk
welkom voor een
extra feestelijke december- en op 3 januari voor een
gezellige nieuwjaarsmaaltijd in de
Ter Coulsterkerk.
Het menu hangt de zondag voorafgaand op het prikbord in de hal. Met
dieet wordt rekening gehouden als u
dit even doorgeeft.
In december kost het viergangenmenu €6,00, in januari weer €5,00 inclusief koffie of thee na afloop. Een glas
wijn of fris kost €1,50.
U kunt u opgeven via het formulier in
de hal of bij Gina Timmerman: g_timmerman50@kpnmail.nl of 072-8795384
tot dinsdagavond 20.00uur.

LIMMEN – Woensdag 16 januari,
de 3e woensdag van de maand, is er
weer een koffieochtend in ‘Ons Huis’
aan de Zuidkerkenlaan 23 in Limmen
van 10.30 – 11.30 uur.
Iedereen is van harte welkom om
elkaar te ontmoeten en als afsluiting
te luisteren naar een mooi gedicht.
Voor vragen/vervoer kunt u bellen
met Margreet Denekamp, 072-5052871
of Lies Koenderman, 072-5052073

In Limmen wordt op woensdag 30
januari weer een Kom-erbij-diner georganiseerd voor al wie aan wil schuiven voor wat gezelligheid, in de
PKN-kerk aan de Zuidkerkenlaan 25.
De deur staat 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!

Kerkblad
Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen
‘Het lijkt vandaag wel de hele dag half vijf’
zeiden we deze week tegen elkaar.
We bedoelen dat het van dat grijze weer is. Het hoort op de één
of andere manier wel een beetje bij de ‘donkere dagen voor
Kerst’. In de voorbereidingen voor de adventsdiensten benadrukken we dat deze tijd dient als voorbereiding op Kerst. De
traditie ziet het als een tijd van inkeer en bezinning. Waar staan
we en hoe zullen we het Kind van het Licht ontvangen in onze
(donkere) dagen. In het dagelijks leven lijkt het meer een tijd
van jagen en jachten om alles (wat precies?) op tijd af te krijgen.
Bij ons is dat waarschijnlijk niet veel anders dan bij velen van u.
En er zal wel niet helemaal aan te ontkomen zijn, maar misschien is er ook dat andere: even tijd om stil te worden, te
stoppen met alle drukte, tijd te nemen voor rust, aandacht voor
het moment.
Misschien zijn er ook lezers die - om welke reden dan ook - niet
kunnen wachten tot alle feestgedruis weer achter de rug is.
Door al die verschillen in ervaringen en situaties is het nog niet
zo eenvoudig om een wens te verwoorden. Wij komen toch
weer uit bij het beeld dat meer kan zeggen dan wij allemaal
kunnen bedenken: Licht. Het straalt uit de hemel naar ons toe,
in de verhalen over God die mens wordt en die met ons meeloopt door het leven... ook het nieuwe jaar in.
Dat er licht mag zijn.
Licht in onze ogen: dat wij elkaar zien
Licht in onze harten; dat wij plaats maken voor velen.
Licht in onze huizen: dat er vriendschap en gastvrijheid heersen.
Licht in ons leven: dat we te zien zijn, niet verborgen voor elkaar.
Licht op onze wegen: dat wij niet verdwalen.
Licht in onze gedachten: dat we komen tot nadenken en eerlijke besluiten
Licht om elkaar bij te lichten, elkaar toe te schijnen
met het geloof in Hem die eens geroepen heeft: ik ben het licht der wereld!
Wij wensen u gezegende kerstdagen en een licht en gelukkig
nieuwjaar, ds. Edward Kooiman en ds. Hanneke Ruitenbeek
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Kerkdiensten
Voor evt. wijzigingen: zie websites
9 december, 10.00 uur, 2e advent
Ter Coulsterkerk: ds. E. Kooiman
collecte: Kerstgratificatie Minima
Protestantse Kerk Limmen:
mw.drs. N.E. Boon, Assendelft
collecte: Groot onderh. Ons Huis
GGZ: M. v.d. Giessen + Zanggroep
16 december, 10.00 uur, 3e advent
Ter Coulsterkerk: + kindernevendienst
ds. R.J. Blaauw, Heiloo
collecte:De Vijfhoek (Heiloo)
Protestantse Kerk Limmen:
ds. S.H. Ossewaarde, Egmond aan Zee
collecte: KiA: de Vrolijkheid
GGZ: M.Braamse + Favonius
Witte Kerk: 19.00 uur zie art. pag.10
23 december, 10.00 uur, 4e advent
Ter Coulsterkerk: ds. E. Kooiman
collecte:Stichting Epafras (zie pag.8)
Protestantse Kerk Limmen:
ds. J. de Vries, Alkmaar
collecte:Stichting Epafras (zie pag.8)
GGZ: geen viering
24 december, kerstavond 22.00 uur
Witte Kerk: pastor A. Martens
m.m.v. One More Voice
collecte: KiA: kinderen in de knel
Prot. Kerk Limmen: ds. E.J. Kooiman
m.m.v. de Vredeburgers
collecte: Voedselbank IJmond-Noord
GGZ: 20.00 uur: De Strandwal
M.J. van Bolhuis + Zanggroep
25 dec., 10.00 uur, 1e Kerstdag
Ter Coulsterkerk: jong-en-oud-dienst
ds. H. Ruitenbeek
m.m.v. de Cantorij en Jeugdensemble
collecte: KiA kinderen in de knel
Protestantse Kerk Limmen:
ds. F.J. vd Wind, Heiloo
m.m.v. het Projectkoor
collecte: KiA: kinderen in de knel
30 december, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. A. Kramer, Heiloo
collecte: t.z.t. bekend gemaakt
Protestantse Kerk Limmen: mw. H. de
Haan
collecte: Pro Rege/PIT
31 december, 19.00 uur Oudejaarsavond
Witte Kerk: pastor A. Martens
collecte: Diaconie Heiloo
Protestantse kerk Limmen:
Oecumenische gebedsdienst
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6 januari 2019, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek
collecte: VluchtelingenWerk NL
Protestantse Kerk Limmen: ds. E. Kooiman
collecte: KiA straatpastoraat Amsterdam
GGZ: Marie José + Zanggroep
13 januari 2019, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. E. Kooiman
collecte: ISBA (zie pag. 8)
Protestantse Kerk Limmen:
collecte: Zonnebloem Limmen
GGZ: Marc + Ingrid
20 januari 2019, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: pastor A. Martens
collecte: De Regenboog (zie pag. 8)
Protestantse Kerk Limmen:
ds. M. Beitler, Castricum
m.m.v. koor De Witte Duif
collecte: De Regenboog (zie pag. 8)
GGZ: Marius + Zanggroep
27 januari 2019, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. E. Kooiman
Avondmaal; m.m.v. Cantorij
collecte: de Steiger Alkmaar
Protestantse Kerk Limmen:
ds. J.H. Maat, Castricum
collecte: St. de Hoop
GGZ: Wessel + Collage
16.00 uur: Cantatedienst
Witte Kerk: ds. Pieter van der Woel

Kerst: de hemel op aarde
Kerstmorgen in Heiloo
Een mooie of bijzondere ervaring
wordt soms ‘hemels’ genoemd. Er
bestaan ook ‘hemelse gerechten’. Die
schijnen bijzonder lekker te zijn. In
gelovige verbeelding noemen we de
woonplaats van God ‘hemel’. Het heeft
de associaties met ‘goed en geborgen’.
Zo wordt de aarde niet altijd ervaren.
Met de kerst lezen we verhalen waarin hemel en aarde elkaar op een heel
bijzondere manier raken. Een kind uit
de hemel die de aarde zal veranderen.
Dat gaan we vieren en overdenken in
een dienst voor jong en oud(er). Er is
zang van de cantorij onder leiding
van Gerard Leegwater en er is muziek
van het jeugdensemble onder leiding
van Marianne Butijn.
Ds. Hanneke Ruitenbeek

Vieringen Limmen
Kerstnacht
In december wordt de mooie Protestantse Kerk in Limmen nog mooier:
dan wordt de kerstboom opgezet en
de kerk versierd met prachtige kerststukken, zodat we op 24 december om
22.00 uur de eerste dienst van het
kerstfeest kunnen vieren. In deze
kerstnachtdienst gaat ds. Edward
Kooiman voor. Thema van de dienst
is 'Gelukkig dat het licht bestaat'.
Naast het orgelspel door Sybren
Boukes wordt de muzikale omlijsting
verzorgd door het gemengd koor de
Vredeburgers.
Kerstmorgen
Op 25 december om 10.00 uur wordt
een feestelijke kerstmorgendienst
gehouden. In de prachtig versierde
kerk kunnen we luisteren naar het
verhaal rond de geboorte van het
kindje Jezus en samen bekende
kerstliederen zingen. In deze dienst
gaat ds. van der Wind voor en Wim
Boerstoel bespeelt het orgel. De
dienst wordt muzikaal opgeluisterd
door een optreden van het Ensemble
van het Projectkoor Castricum.
Oudjaar
Op oudejaarsavond 31 december om
19.00 uur is er een oecumenische
gebedsviering in de Protestantse
Kerk. Een viering rond het thema
'Leven in verbondenheid', voorbereid
door de oecumenische werkgroep.
Het Liturgisch koor o.l.v. Peter Rijs zal de
viering muzikaal ondersteunen. Een
waardevol bezinningsmoment aan
de vooravond van een nieuw jaar.
Nieuwjaar
Op 6 januari wordt in de dienst van
10.00 uur Jan Nell bevestigd als kerkrentmeester. Tegelijk nemen we afscheid van Toos van den Berg-van
Heck, die zich de afgelopen jaren als
kerkrentmeester heeft ingezet voor
onze gemeente. Ook zullen we de
wisseling van de wacht vieren die
plaats vond bij de ledenadministratie.
Thea Koelemeij heeft dit werk meer
dan 30 jaren gedaan en draagt haar
taken over aan Margot Nell-Meijer.
We zijn enorm blij met deze bekende
en opnieuw actieve vrijwilligers!
Na deze dienst is de nieuwjaarsreceptie in 'Ons Huis'.
Het beloven prachtige vieringen te worden
waarvoor u allen van harte bent uitgenodigd!

Vierkant van licht …
André Martens
The Square
Vorig jaar om deze tijd ging ik naar de film ‘ The Square’
van de Zweedse filmmaker Ruben Östlund. De film gaat
over Christian, directeur van een kunstmuseum. Hij kan
dankzij een legaat een groots en kostbaar kunstproject
aankopen. Het is een lichtkabel die in een vierkant van 4
bij 4 meter wordt gelegd op de binnenplaats van het
museum. Zo ligt daar een lichtend vierkant, in de woorden
van de kunstenaar: een symbolische ruimte voor medemenselijkheid.
‘In een wereld vol individualisten creëer ik een plek waar ruimte
voor anderen is. Als je in het vierkant stapt wordt jou gevraagd
ruimte en aandacht te maken voor de mensen om jou heen. In het
vierkant is iedereen gelijk en heeft iedereen dezelfde rechten en
plichten. Iedereen helpt elkaar.’

De werkelijkheid
De film laat ons vervolgens zien dat de werkelijkheid
buiten dat lichtend vierkant helemaal niet zo ideaal is.
Hier botst het ideaal met de werkelijkheid. En die is dat
er buiten het museum helemaal geen sprake van is dat
iedereen gelijk en welkom is. Er is tweedeling en verharding en machtsmisbruik. Beschadigde mensen.

‘Terwijl wij het niet laten blijken,
dat werelden in ons bezwijken,
kijkt het kind ons aan’
(Gerrit Achterberg)
Het vierkant van licht.
Het Kind is het vierkant van licht. Maar waar het kunstwerk
staat buiten de werkelijkheid, komt Het Kind te midden
van de harde werkelijkheid. Het wil deel uitmaken van
ons verhaal, ons bestaan. Het Kind helpt mij te blijven
geloven dat er in deze wereld kleine vierkantjes van licht
zijn, plekken waar mensen elkaar ontmoeten, in vertrouwen en kwetsbaarheid. De kerk is zo’n plek. Een plek om
met jezelf, met anderen, maar vooral ook met de Ander
in gesprek te gaan. Om je toe te vertrouwen aan wat er
is en wat er gebeurt. Daar heb je geen legaat voor nodig.
Jezus werd niet in een mooie tempel geboren maar in
een stal, bij wijze van spreken aan de kant van de weg.
Zijn komst in deze wereld zorgt voor barstjes in ons soms
donker bestaan. Door die barstjes heen schijn het licht in
ons bestaan. Licht dat ons aanstoot in de morgen, licht
van boven, licht van binnen, licht van eeuwigheid.

‘Nieuw en verwonderd ligt het rond te staren
alsof de wereld pas vandaag begint.
O makker in ditzelfde grauw getij,
nog altijd komt het kind tot jou en mij.
Nog altijd kan de wereld nieuw beginnen
in ieder kind kan het opnieuw beginnen.
Zolang God kinderen in ons midden zendt,
heeft hij zich nog niet van ons afgewend’
(Muus Jacobse)

Wat het nog moeilijker maakt is dat Christian in zijn privé
leven helemaal niet degene is die hij pretendeert te zijn.
Hij heeft nauwelijks een idee wat zich in de straten van
zijn woonplaats afspeelt. Hij begrijpt niets van de mensen
die veroordeeld zijn tot de marges van de samenleving.
En hij heeft weinig oog voor zijn twee dochters. En
naarmate de film vordert brokkelt het beeld van Christian
af. De charmante directeur wordt tot een zielig hoopje
mens.
Lichtpuntjes
Een immigrantenjongen en zijn twee dochters zetten
hem uiteindelijk op zijn plek. Dan ontstaan er in de harde
werkelijkheid opeens barstjes, waardoor licht naar binnen
kan vallen. Zij zetten hem in een vierkant van licht. Ze
verbinden hem met zichzelf en met het leven. Deze ervaringen maken hem zachter. Huub Oosterhuis dicht het
zo mooi:‘Wek mijn zachtheid weer, geef mij terug de ogen van
een kind’.

'Aanbidding der herders' (1622)
van Gerrit (Gerard) Honthorst
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Wij gedenken

Op 13 oktober kwam er een einde aan
het leven van Jo SingelingOosterom. Zij mocht 93 jaar worden.
Op 19 oktober hebben wij in een
dankdienst afscheid van haar genomen. Jo heeft een rijk leven gehad.
Haar drie kinderen hebben op liefdevolle en humoristische wijze hun
herinneringen aan haar met ons gedeeld. Toen haar echtgenoot op
50-jarige leeftijd niet meer in staat
was het door hem opgerichte bedrijf
te leiden heeft zij samen met haar
toen 19-jarige zoon er voor gezorgd
dat zijn erfenis bleef voortbestaan en
uitgroeide tot een bloeiend bedrijf op
het gebied van las-, plaat- en constructiewerk.
Jo was een vrouw van verhalen, die
zij met verve en vaak vertelde. Zij was
met hart en ziel verbonden aan onze
kerk. Naast de kleine verhalen speelden ook de grote verhalen over God
en mens, zoals die in de bijbel worden
verteld, een grote rol in haar leven.
Met het orgelspel van Dub de Vries en
de zang van Ann Robbert, die o.a. het
gebed van een moeder: 'Ik leg de
namen van mijn kinderen in Uw hand' ten
gehore bracht, werd een van de laatste wensen van oma vervuld.
Haar levensverhaal hebben wij gelegd naast het verhaal van Jacob, die
uit zijn land wegvluchtte om te ontkomen aan de wraak van zijn broer
Esau. Aan het einde van zijn eerste
vluchtdag werd hij door God bemoedigd in een droom, waarin hij engelen
zag opstijgen en neerdalen. Om die
bemoediging, die zegen, vast te houden, zette hij de steen waarop hij had
geslapen, rechtop en noemde die
plaats Bethel, huis van God. Tel je
zegeningen en noem ze stuk voor
stuk: een huisje van God. Oma had haar
huis vol voorwerpen staan; ongetwijfeld stonden daar ook vele 'huisjes van
God'. Degenen die zij achterlaat wensen wij Gods nabijheid toe.
Map Blijleven
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Op 22 oktober is overleden Cornelia
Susanna van ´t Veer - Kist. Zij woonde aan de Bayershoffweg. Keetie
van´t Veer had een brede belangstelling. Zij hield van literatuur, zij heeft
veel gelezen en was tot op hoge
leeftijd betrokken bij de bibliotheek.
Zij heeft vele reizen gemaakt, schilderde bij Tintoretto en volgde cursussen bij het huis Woodbrooke in Barchem. Zij bezocht, zo lang het haar
mogelijk was, de kerkdiensten. Nam
deel aan de thema-ochtenden, kwam
naar de Bach-cantates en andere
concerten. En zo waren er nog meer
groepen, waaraan zij participeerde.
´Laat mij door de wereld gaan met
open ogen, open oren om al uw tekens te verstaan´ was in haar geest
gedicht. Parijs en de Franse taal hadden daarbij al van jongs af aan voor
haar een speciale plek.
Bij de afscheidsdienst in de Witte Kerk
hebben haar drie kinderen gesproken
en haar oudste kleindochter. Voor de
meditatie koos ik de verzen uit het
evangelie naar Matteüs, die spreken
over een bepaalde onbevangen zorgeloosheid bij het zien van de vogels
in de lucht en de lelies op het veld. Er
zijn tekenen. Maar het geluk is fragiel.
Binnen deze werkelijkheid zoekt de
Heer ons het vertrouwen te geven,
dat Hij van ons houdt en ons niet
vergeet. In haar huis hing een imposant schilderij, een pastorale met een
kudde schapen. In moeilijker tijden
telde Keetie van ´t Veer de schapen.
God zal als een herder over haar
waken en haar in zijn schoot dragen.
Troost en sterkte in het gemis van
haar voor haar kinderen, haar familie,
haar verwanten.
Ds. F.J. van der Wind

Dank
Tijdens haar langdurige ziekte en na
haar overlijden heeft Wies, en wij
daarna, veel warme en oprechte belangstelling ondervonden. De hoeveelheid brieven, kaarten en bloemen
hebben haar en ons veel steun gegeven en ons het gevoel gegeven dat zij
door velen geliefd was.
Wij willen iedereen hiervoor hartelijk
bedanken. Mede namens kinderen en
kleinkinderen, Otto de Groot

Bedankt!

Hartelijke bedankt voor het prachtige
boeket bloemen dat wij hebben ontvangen als welkom in de Protestantse Gemeente Heiloo.
Hartelijke groet Jan en Wil Vink
Groot was mijn verwondering toen
Elly Cnossen mij een prachtig boeket
en een mooie kaart met vele namen
erop kwam brengen. Ook de vele
telefoontjes, kaarten en bezoekjes
verrasten mij. De warmte die ik voelde, dat ik één van uw gemeente mag
zijn. Dank hier voor! Het mooie van
het christelijk geloof is dat je het allemaal niet kunt begrijpen, maar dat je
het in verwondering mag aanvaarden. Een hartelijke groet en een
mooie advents-/kersttijd, Nita Purmer

Wellicht heeft u de bruine piano al
gezien in de ontmoetingszaal in de
Ter Coulsterkerk. Deze piano is een
geschenk van dhr. en mw. A.J. Vos,
voorheen wonende aan het Maalwater en nu in Craenenbroeck. Zij hebben hun piano aan onze kerk geschonken, waardoor onze zwarte
piano nu in de kerk kan blijven. Dit
laatste is beter voor de piano zelf, die
niet gebaat is bij veel verhuizingen en
ook voor onze kosters, die steeds
heen en weer moeten sjouwen met
de piano. Inmiddels heeft de piano
wieltjes gekregen, is hij gestemd en
is hij nu kant en klaar voor gebruik
voor de koren, die oefenen in de
ontmoetingszaal.
We zijn blij met dit cadeau en het echtpaar
Vos is tevreden, dat hun piano zo’n goede
bestemming heeft gekregen.
Roelie van Diest

Boekbespreking Carel ter Linden,
Bijbelse miniaturen. Over Adam en
Eva, Kaïn en Abel, Noach, Abraham,
Mozes, David, het Hooglied, Jona en
Jezus.
Carel ter Linden, die velen van ons
wel kennen als voorganger in bijzondere diensten met de koninklijke familie, probeert in dit boek de ‘verborgen betekenis’ van een aantal Bijbelse verhalen te ontdekken.
Uit zijn vorige boek, Wat doe ik hier
in godsnaam? (2013) weten we al dat
hij Bijbelse verhalen niet beschouwt
als verslagen van gebeurtenissen,
maar als “wijsheden in verhaalvorm
waarmee men elkaar in het oude Israël in moeilijke tijden bemoedigde”.
Ter Linden bespreekt in dit boekje
een zeventigtal van die verhalen,
gebaseerd op de wekelijkse radiooverdenkingen die hij in 2017 presenteerde op uitnodiging van NCRV/KRO.
De verhalen die hij bespreekt beschouwt hij niet als exclusief bezit van
de kerk, maar als cultureel erfgoed
van onze samenleving. Hij wil laten
zien dat die verhalen voor iedereen
betekenis kunnen hebben. Een belangrijk uitgangspunt van Ter Lindens interpretatie van de Bijbelverhalen is dat de vertellers spreken over
God in beelden die zij ontleenden aan
hun eigen wereld. Je kunt immers
over het onbekende alleen spreken in
termen van het bekende? Daarom
spreken we ook over God als een
persoon.

Laat ik één voorbeeld geven van hoe
Ter Linden een verhaal uitlegt, het
verhaal van de Babylonische spraakverwarring uit Genesis 11. De ‘zonen
der mensen’ willen zich niet over de
aarde verspreiden, en willen een
toren bouwen die tot in de hemel
reikt. Ze willen de plaats van God innemen, ze gaan voor eigen veiligheid
en gewin. Dan grijpt God in. Ter Linden verbindt dit verhaal terecht met
het Pinksterverhaal, waarin mensen
elkaar opeens verstaan ondanks de
taalverschillen. Ter Linden zegt over
dit Pinksterwonder: “Hier leert God
die volken zíjn taal. Het is een taal van
liefde en onderlinge verantwoordelijkheid. Dat is de enige taal die wij
mensen, als wij eerlijk zijn, verstaan.
En waar wij mee leven kunnen”.
Het is boeiend om met Ter Linden als
gids Bijbelverhalen te lezen.
Geert Booij

Even bijpraten ….
uit de kerkenraad Heiloo
Bij de opening van de kerkenraadsvergadering hebben we gebruik gemaakt van het boekje ‘Openingen’,
dat door de Protestantse Kerk is uitgegeven. Deze keer kwam de vraag
op tafel wie voor ons inspiratiebronnen zijn. Wie is dat voor u? In de
kerkenraad proberen we niet alleen
over zakelijke en beleidsmatige onderwerpen te spreken. Maar beleid en
visie moeten wel gemaakt en ontwikkeld worden. De kerkenraad zal daar
de komende maanden over nadenken en dit ook met u delen.
De begrotingen 2019 van de kerkrentmeesters en diaconie zijn goedgekeurd.
Welke activiteiten/kerkdiensten vinden er allemaal plaats in de maand
december? Om daaraan bekendheid
te geven is besloten om een advertentie te plaatsen in de Uitkijkpost. We
zijn benieuwd naar de reacties.
Er komt een nieuw informatieboekje.
Bé Zanting en Ed Schneider gaan hier
mee aan de slag. We zijn blij met hun
enthousiasme en inzet om deze grote
klus te klaren.
Nog meer goed nieuws….op zondag
6 januari 2019 worden Carolina Jovanovic-Brouwer en Peter van Dorsten herbevestigd als respectievelijk

diaken en ouderling kerkrentmeester.
Na deze dienst kunnen we elkaar de
goede wensen voor 2019 geven
onder het genot van een kopje koffie
of thee en het vertrouwde ‘knijpertje’.
De kerkenraad wenst u allen een
warme en verbindende decembermaand toe.
Nita Buitink, scriba@pknheiloo.nl

Kerkbalans 2019
In januari wordt weer de jaarlijkse
Aktie Kerkbalans gehouden. Veel
leden zetten zich in Heiloo en Limmen in om de enveloppen rond te
brengen en weer op te halen.
Zowel in Heiloo als Limmen wordt
een tekort begroot voor 2019. Alleen
met uw steun kan dit tij gekeerd
worden. De economische situatie
verbetert voor sommigen en misschien kunt u in dat geval de kerk
helpen door uw bijdrage iets te verhogen.
In beide gemeentes wordt de Aktie
Kerkbalans op een verschillend tijdstip uitgevoerd. In Heiloo is dit in een
eerdere periode dan de landelijke
actie Kerkbalans, namelijk in de eerste
twee weken van januari. In Limmen
houden de kerkrentmeesters de periode van de landelijke Aktie kerkbalans aan, namelijk de tweede helft van
januari.
Kerkrentmeesters Heiloo en Limmen

Kerkblad in 2019:
aflevering:
1. 23 januari
2. 27 febr.
3. 10 april
4. 22 mei
5. 3 juli
6. 28 augustus
7. 2 oktober

kopij uiterlijk:
- 8 jan.
-12 febr.
-26 mrt.
- 7 mei
-18 juni
-13 aug.
-18 sept.

8. 13 november -29 okt.
9. 18 december - 3 dec.
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Collectes bij de kerkdiensten
23 december: Stichting Epafras
Sinds 1984 vraagt Epafras aandacht
en steun voor Nederlanders die vast
zitten in buitenlandse detentie. Van
de overheid, van de politiek, van kerken en tal van andere organisaties.
Met die steun bezoeken zij gevangenen en helpen hen met het oppakken
van hun leven.

25 december: Kerk in Actie
kinderen in de knel
De Syrische bevolking lijdt al sinds
2011 onder een extreem gewelddadige burgeroorlog. Bijna vijf miljoen
Syriërs zijn het land ontvlucht en
verblijven vnl. in buurlanden als Turkije, Libanon en Jordanië. De vluchtelingen daar leven in extreme armoede. Kerk in Actie steunt via het
ACT Alliance netwerk, kerken en
kerkelijke organisaties in Libanon en
Jordanië. Zij delen voedselpakketten
uit en helpen ontheemden bij het
zoeken naar onderdak en werk. Zij
zorgen dat vluchtelingenkinderen
onderwijs volgen en bieden psychologische hulp. Verder delen zij medische en hygiënepakketten uit en
verbeteren zij drinkwater- en sanitaire voorzieningen. (Heiloo: ook 24 dec.)

13 januari - Heiloo: ISBA
Het 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 woensdag
morgen tijdens de openingstijden van in
loopcentrum De Zwaan (10.30-12.30 uur).
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20 januari: De Regenboog
De Regenboog ondersteunt Amsterdammers in sociale armoede. Mensen met psychische problemen, daklozen, drugsgebruikers en mensen
met schulden. Ze stimuleren iedereen om het beste uit zichzelf te halen.
Dat doen ze met vrijwillige maatjes
en buddy’s, inloophuizen, maatschappelijk werk, re-integratie en
veel meer. Maar vooral via tijd en
aandacht voor elkaar; van mens tot
mens.

ZWO Heiloo
Tussenstand
Na ruim een half jaar hebben we al
zo’n €800,- ingezameld voor ons
project t.b.v. Mwana Ukundwa, een
organisatie die zich inzet voor de vele
weeskinderen in Rwanda. Dit is een
mooie opbrengst.
Hartelijk dank voor uw bijdrage hieraan, door een gift in een collecte, of
het kopen van een zendingskalender
of Amnesty-kaarsen.
ZWO-dienst
Zondag 3 februari zal de ZWO-commissie haar medewerking verlenen
aan de dienst, die we zullen voorbereiden samen met ds. Seelemeijer uit
Heerhugowaard.
Hoogstwaarschijnlijk komt dan ook
iemand van Kerk in Actie naar Heiloo,
om tijdens en na de dienst meer te
vertellen over het project.
Komt u ook?
Namens ZWO Marianne Deinum

Gegevens Heiloo
www.pknheiloo.nl
Ter Coulsterkerk:
Holleweg 111, 1851 KE Heiloo
072-5334552
Witte Kerk:
Heerenweg 32, 1851 KS Heiloo
Pastores:
ds. E. Kooiman, 072-8885550
ejkooiman@ziggo.nl
ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550
hruitenbeek@ziggo.nl
A. Martens, 06-224 940 89
a.martens@pknheiloo.nl
(maandag, dinsdag en woensdag)
Kerkenraad:
Postbus 180, 1850 AD Heiloo
Voorz: mw. R.D. van Diest 072-5323500
Scriba: mw. N. Buitink
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

Gegevens Limmen
www.pknlimmen.nl
Zuidkerkenlaan 25, 1906 AC Limmen
Koster: D. Denekamp, 072-5052871
dik.denekamp@hetnet.nl
Predikanten:
ds. E. Kooiman, 072-8885550
ejkooiman@ziggo.nl
ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550
hruitenbeek@ziggo.nl
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: NL66RABO 0373 7382 18
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Limmen
Ledenadm.: mw. M. Nell, 072-5055826
ledenadministratie@pknlimmen.nl
Ons Huis: D. Denekamp, 072-5052871
Zuidkerkenlaan 23, 1906 AC Limmen

In het bloemstuk wordt het thema
van de dienst verwerkt en een aantal
kaarsen waarmee wij de overleden
gemeenteleden in dat jaar herdenken. Ook worden er altijd kaarsen aan
toegevoegd waarmee wij de overledenen gedenken die niet met name
genoemd zijn.
Dit jaar is het thema: De lege stoel ... wat
in onderstaande foto van het bloemstuk duidelijk terugkomt.
Jan Pieter, heel hartelijk bedankt dat
je zo, met een prachtige bloemstuk,
steeds weer een mooi aandeel levert
aan deze bijzondere diensten.
De Protestantse Gemeente te Limmen

Mensen in Beeld
Riet en Adri Steenhoek
Riet en Adri Steenhoek zijn beiden al
jaren betrokken bij het werk van Alzheimer Nederland. Namens het Kerkblad had ik hierover een gesprek met
hen.
Dementie is een ziekte waarmee helaas ook heel wat leden van onze
kerkgemeenschap worden geconfronteerd. Riet is in 2005 met dit werk
begonnen. Zij organiseert voor de
regio Alkmaar de Alzheimer Cafés en
bijeenkomsten van lotgenotengroepen.
Een Alzheimer Café is een bijeenkomst voor mensen met dementie en
hun mantelzorgers. In zo’n bijeenkomst gaat een deskundige in op een
bepaald thema dat betrekking heeft
op het omgaan met dementie, b.v.
Alzheimer. Dit jaar vonden er in de
regio op verschillende plaatsen in
totaal 22 bijeenkomsten plaats.
In een lotgenotengroep komt een
kleine groep mantelzorgers bijeen
om onder leiding van een deskundige
gespreksleider ervaringen uit te wisselen en zo elkaar te steunen. Daarnaast wordt door Riet ieder jaar een
zomers uitstapje met een boottocht
gecoördineerd. Deze bijeenkomsten
voorzien duidelijk in een behoefte, al
wordt daarmee slechts een deel van
de mensen die met dementie te
maken hebben, bereikt. Vanaf begin
2019 zal Riet een aantal organisatietaken overdragen aan de lokale vrijwilligersgroepen, maar wel betrokken blijven bij de coördinatie, en bij
het werk in Heiloo.
Adri, die we ook kennen als een van
onze organisten, en die door zijn
vroegere werk als farmaceut in het
ziekenhuis van Alkmaar goed op de
hoogte is van de gezondheidszorg in
deze regio, is sinds een jaar of vijf
voorzitter van het regiobestuur
Noord-Kennemerland van Alzheimer
Nederland. Hij vertelde me dat in
deze regio meer dan 4000 mensen
lijden aan dementie, en dat dit aantal
naar verwachting de komende jaren
zal toenemen. Er wordt niet verwacht
dat op korte termijn therapieën ter
beschikking komen, en dus ligt de
focus op hoe om te gaan met deze
ziekte.

Het regiobestuur zorgt o.a. voor de
verwerving van fondsen die bekostiging van de verschillende activiteiten
mogelijk maakt. Daarnaast heeft het
regiobestuur onlangs een Knooppunt Dementie opgericht. Dit knooppunt heeft een eigen website (www.
KnooppuntDementie.nl), met uitgebreide informatie over personen en organisaties in de regio die steun kunnen bieden. Men kan ook bellen voor
informatie (072-3034767) op dinsdag- en vrijdagmorgen van 9-12, en
er komen inloopspreekuren in verschillende buurtcentra (op dit moment zijn die er al in Daalmeer en
Oudorp).
Ik vind het indrukwekkend te horen
hoeveel werk dit echtpaar de afgelopen jaren heeft verricht om mensen
te steunen die met dementie te
maken hebben. Aan het slot van het
gesprek vertelden ze me nog dat er
altijd behoefte bestaat aan nieuwe
vrijwilligers voor dit werk. Wie weet
helpt het verslag van dit gesprek
daarbij.
Geert Booij

Dankjewel vanaf Sulawesi
De kerken en christelijke hulporganisaties op Sulawesi zetten zich massaal in voor slachtoffers van de tsunami en aardbevingen. Mede dankzij
uw steun hebben zij aan veel mensen
onderdak geboden, drinkwater en
voedsel uitgedeeld en andere hulpgoederen verstrekt. Kiswara Prihandini, hulpverlener op Sulawesi, stuurde ons deze reactie:
“De situatie op Sulawesi is nog altijd zorge
lijk, nog altijd zijn er mensen vermist, ge
wond en zijn huizen verwoest. Je zou er
moedeloos van worden. Toen ik hoorde
dat kerken in Nederland geld ophaalden
om ons te helpen, gaf dat ons een heel
warm gevoel. Dank jullie wel!”.
Meer informatie vindt u op
www.kerkinactie.nl/sulawesi

Een lege stoel ...
Een bloemstuk bij het gedenken van de
overledenen tijdens de Eeuwigheidszondag
In de Protestantse Gemeente te Limmen ontvangen wij elk jaar voor de
Eeuwigheidszondag een prachtig
bloemstuk, gemaakt door Jan Pieter
Hartog.

een teddybeer temidden van het puin
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Ter Coulster Kersttocht

Kerkelijk leesvoer

Kinderen in het midden...

Aanstaande zaterdagavond 15 dec. is
de Kersttocht op Landgoed Ter Coulster.
Een tocht om de geboorte van Jezus
te delen met velen. Het is voor jong
en wat ouder. Lopend over het met
kaarsjes verlichte pad ontmoet je de
heraut, de herders, engelen en nog
veel meer, tot in de stal.
Misschien is de tocht al vol, maar je
kan je proberen aan te melden op
kersttochtheiloo.jouwweb.nl
De organisatie wordt gedaan door
LEEF Heiloo en onze kerk.
Wilt u bidden om Gods zegen voor
alle vrijwilligers en bezoekers .

In het vorige kerkblad schreef ik over
een aantal kerkelijke magazines.
Voor een deel blijkt dit nieuws achterhaald. Net na het uitkomen van het
kerkblad las ik dat vanaf 1 januari 2019
Woord & Weg, Diakonia, Jong Protestant en Kerk & Israël Onderweg samengevoegd worden in één Magazine. Het wordt een gratis maandblad.
Waarvan akte.
Ds. Hanneke Ruitenbeek

In onze gemeenten Limmen en Heiloo zijn
kinderen en jongeren overduidelijk niet in
de meerderheid. Toch willen we proberen
iets voor hen te betekenen.

Steunpunt Verlies
Rouw in 'de Zwaan'

Kerstsamenzang
in de Witte kerk
Zondag 16 december wordt er in de
Witte Kerk weer een Kerstsamenzang
gehouden. Bekende kerstliederen
staan op het programma in de met
kaarsen verlichte kerk, die geheel in
kerstsfeer is versierd. Het Russische
koor Berjoska zal de samenzang met
mooie liederen afwisselen en een
jeugdorkest is al enthousiast aan het
oefenen op zijn bijdrage. Organist
Gerard Leegwater zal de samenzang
begeleiden en verder is er natuurlijk
ook een Kerstverhaal. Kortom, alles is
aanwezig om er een heel mooie samenzang van te maken!
Na afloop is er warme chocolademelk, waarbij u nog even kunt nagenieten.
Heel hartelijk welkom op zondag 16 de
cember om 19.00 uur in de Witte Kerk
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en

In september is het Steunpunt Verlies
en Rouw van Oecumenisch Aandachts
centrum de Zwaan van start gegaan.
Het doel van het Steunpunt is lotgenotencontact voor mensen die een
dierbare hebben verloren.
Elke derde dinsdag van de maand zijn
we open van 14.00 uur tot 16.30 uur.
Het eerste uur is een open inloop.
Vanaf 15.00 uur is er een thema. Ook
is er een boekentafel.
Er zijn nu drie bijeenkomsten geweest met zo'n 20 bezoekers en er is
een warme sfeer ontstaan. Dat is waar
we ook naar streven, warmte, een
plek waar je je verhaal kwijt kunt,
waar je je verdriet kunt delen en weer
moed kunt vatten.
De decembermaand met de feestdagen nadert en dat is voor mensen in
rouw een moeilijke tijd. Daarom
zullen we daar in de bijeenkomsten
aandacht aan besteden. Op 20 november heeft Eva Snieder een lezing
gegeven: ‘Feestdagen en rouw'. Op 18
december gaan we hier samen verder over praten en ‘iets creatiefs'
doen. Dat gaat in overleg met de
bezoekers.
Voel je welkom op deze middagen
vanaf 14.00 uur, Oudegracht 185
Alkmaar. Voor meer informatie:
Marja Ligterink 06 300 886 10 of
Eva Snieder 06 114 456 37.

In Heiloo zijn nog twee trouwe teams
actief in de Kindernevendienst (2x per
maand op zondagmorgen voor basisschoolkinderen) en de Jeugdkerk
(2 blokken per jaar op zondagmorgen
voor jongeren op de middelbare
school). Met een aantal jonge ouders
hebben we een keer een peuterkerk
in Alkmaar bezocht. En op afroep is
er op zondagmorgen oppas voor de
allerkleinsten te regelen. Wij zijn blij
met wat er is en we zouden het graag
versterken.
Recent zijn in onze gemeenten Heiloo en Limmen een aantal kinderen
geboren en door verhuizing zijn een
paar gezinnen in de gemeente
komen wonen.
Het zijn geen grote aantallen. Maar ik
wil graag onderzoeken hoe wij als
gemeente van betekenis kunnen zijn
in hún leven en die van hun ouders.
Wat is mogelijk op zondag of juist zo
nu en dan op andere momenten in
de week?
Een ieder die mee wil denken nodig
ik van harte uit voor een avondje
kennismaken en ideeën uitwisselen.
Ik denk aan ouders van kinderen en
jongeren, mensen die zin hebben om
iets op dit terrein te ondernemen en
de teams van de Jeugdkerk en Kindernevendienst. Ik nodig jullie uit op
vrijdagavond 25 januari 2019 bij mij
thuis. Om 20.00 uur staat de koffie
klaar. Graag van te voren aanmelden
via hruitenbeek@ziggo.nl
Ons huis in de nieuwe wijk Zuiderloo
is nog niet zo makkelijk te vinden. Dus
stuur een mail dan stuur ik je daarna
een routebeschrijving.
O ja, zet zaterdag 13 april vast in de nieuwe
agenda. Dan is er ‘s middags in de Ter
Coulsterkerk een theater- / dans- / mime
programma rondom het Paasverhaal met
speciale aandacht voor kinderen en jonge
ren. Daarover een volgende keer meer.
Ds. Hanneke Ruitenbeek

www.rvkcastricum.nl

Rond de Waterput
In de komende weken zijn er o.m. de
volgende activiteiten:
Donderdag 13 december: 4e avond
'Vragen rondom het levenseinde'
Dinsdag 22 januari: Renaissance in
Venetië, Willibrordushuis
Woensdag 23 januari: Bijbels ABC
over Jona in 'Ons Huis'
Voor meer informatie: zie het informatieboekje van Rond de Waterput
(te verkrijgen in de Ter Coulsterkerk
en de kerk in Limmen) of de website:
www.ronddewaterput.nl
ds. Edward Kooiman

Vragen rondom het levenseinde
De vierde avond in de serie Waterputlezingen is bedoeld om vragen die
zijn blijven liggen op de eerste drie
avonden met elkaar te bespreken.
Persoonlijke ervaringen en vragen
kunnen, in wellicht een wat kleinere
kring, met elkaar worden besproken.
Begeleiding: Pastor Bill van Schie en
ds. Edward Kooiman
Donderdag 13 december om 20.00 uur
in de Ter Coulsterkerk, Holleweg 111,
Heiloo. Bijdrage: € 3,-

Expositie 'De Schepping' van Marga
Jelles-van Huizen is van 9 januari tot
6 maart te zien in het Willibrordushuis, Westerweg 267 te Heilo

Renaissance in Venetië
Dhr. Cees Tromp verzorgt een lezing
over de renaissance-schilderkunst in de
school van Venetië
In de renaissance werd de klassieke
oudheid opnieuw ontdekt. Niet langer werden de ogen strak gericht op
de hemel zoals in de Middeleeuwen,
maar op de aarde, op de dingen, op
de mensen. Er ontstond een nieuw
gevoel: dat het gewone loutere bestaan belangrijk was en dat het leven
niet alleen onderzocht maar ook genoten mocht worden. Dat bracht een
nieuwe hartstocht met zich mee, de
hartstocht voor schoonheid.
Aan de hand van schilderijen van
Bellini, Carpaccio, Titiaan en Tintoretto neemt de inleider ons mee op
een reis door de schilderkunst.
Dinsdag 22 januari om 20.00 uur in het
Willibrordushuis, Westerweg 267,
Heiloo. De kosten zijn € 3,Iedereen is van harte welkom.

Bijbels ABC - Jona
Een cursus voor belangstellenden
over het lezen van de bijbel. Na de
algemene inleiding over de bijbel,
waarin een aantal basisvragen aan
bod kwamen (Wat is de bijbel eigenlijk voor een boek? Hoe lezen we de
bijbel? Hoe zit het met vertalingen?)
en een aantal Bijbelse grondbegrippen besproken zijn, zal in dit vervolg
van de cursus het Bijbelboek Jona
besproken worden.
Wie: ds. Dick Nicolai (072-7435166)
Wanneer + waar: 23 januari, 6 en 20
febr., 6 en 20 maart; 14.30-16.30 uur
Ons Huis, Zuidkerkenlaan 23, Limmen

Kerst door Theater Bonhoeffer
Dit kerstspel staat in het teken van
nepnieuws. Als een afgezant van God
de geboorte van de verlosser aankondigt heeft de boodschapper oortjes in
als hij de opdracht krijgt. De media
pikken het nieuws vervormd op. Met
dictator Herodes die naar Shownieus
kijkt en zangeres Maria en designer
Jozef op laat nemen in een kliniek
voor mensen met psychische stoornissen.
Woensdag 19 december om 20 uur in
de Pancratiuskerk in Castricum.
Tafel van hoop
Vluchtelingen voelen zich vaak eenzaam. Samen met scholen, kerken en
families willen Kerk in Actie en de
Raad van Kerken de vluchtelingen
laten weten dat ze welkom zijn en
hen helpen om zich hier thuis te
voelen. Daarom organiseren wij ook
in Castricum Tafels van Hoop.
Zaterdag 12 januari om 18.00 uur.
http://rvkcastricum.nl/aanmelden/
Voor een nieuw begin
Een leeshuis door ds. Dick van Arkel,
dit keer het boekje ‘Voor een nieuw
begin’ van Maarten den Dulk.
Dinsdagen 15, 22, 29 januari en 5 febr.
om 14 uur in Parochiecentrum, Dorpsstr. 113 in Castricum. Bijdrage: € 5
Het geloof van Leonard Cohen
Lezing door ds. Edward Kooiman
over de religieuze inspiratie van Leonard Cohen.
We analyseren verschillende van zijn
songteksten m.n. op de geloofsaspecten die erin worden verwoord. We
luisteren en kijken natuurlijk ook naar
de meester zelf …
Woensdag 16 januari om 20 uur in de
Dorpskerk in Castricum. Bijdrage: € 3
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Blijf Het Verhaal vertellen
We trekken Het Verhaal
als ooit de Vlaamse primitieven
niet langer vol verlangen naar ons toe
We kunnen het redelijkerwijs niet meer geloven
Laten de oren hangen naar het consumptieve
Zijn de strekking moe
Daar komt het machteloos besef bij
na elk appèl op het geweten je doet het toch nooit goed
Wijs laten wij ons door niemand maken
Woorden die ons moeten raken
zijn versleten en zo zakt de moed

We hebben geen behoefte meer aan vragen
waar we geen antwoorden op weten
en nog het minst van alles
zitten we te wachten op een preek
Maar wat blijft er over van een wereld
zonder geloof in goed en beter
Wat moet er worden van ons leven
als de geest ontbreekt?
Blijf Het Verhaal vertellen
De wereld kan niet zonder
en ieder pasgeboren kind is
behalve een mysterie
bewijs van het wonder
dat het leven steeds opnieuw begint
Freek de Jonge (1944)

