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Zomerprogramma
koffiedrinken
LIMMEN – Woensdag 20 juni bent u
van 10.30 - 11.30 uur van harte wel-
kom op de koffieochtend in ‘Ons
Huis’ aan de Zuidkerkenlaan 23 in
Limmen.
In de ´stille´ zomermaanden juli en
augustus organiseren wij juist dan
een speciale koffieochtend PLUS.
De PLUS houdt in dat we kort een
onderwerp bespreken, waar iedereen
over mee kan praten! De PLUS houdt
ook in dat we na de koffie nog een
drankje met elkaar drinken.
Deze PLUS-ochtenden zijn op 18 juli 
en 15 augustus van 10.30 tot 12.00
uur in ´Ons Huis´
Wilt u zich wel even aanmelden bij
Margreet Denekamp (tel:5052871) of
bij Lies Koenderman (tel:5052073)? 
Zij kunnen dan gelijk vervoer voor u
regelen.
Iedereen is van harte welkom!

Koffieochtend
PLUS

Op 7 juni en 5 juli kunt u komen eten
in de Ter Coulsterkerk. Het menu
hangt op het prikbord in de hal van
de kerk. Met diëten wordt rekening
gehouden. We beginnen om 18 uur.
Het driegangenmenu, inclusief koffie
of thee na afloop, kost €5,00 en een
glas wijn of fris €1,50.
Opgeven kan tot dinsdag 20.00 uur
bij Gina Timmerman: 072-8795384
of g_timmerman50@kpnmail.nl
U bent van harte welkom!

VluchtelingenWerk
Wil jij vluchtelingen begeleiden bij het
maken van een nieuwe start? 
Dan zijn we op zoek naar jou! 
 
Wat doet VluchtelingenWerk?
VluchtelingenWerk is een onafhan-
kelijke organisatie die de belangen
behartigt van vluchtelingen en asiel-
zoekers in Nederland, vanaf het mo-
ment van aankomst tot en met de
integratie in onze samenleving. Dat
doen we d.m.v. persoonlijke steun,
het bieden van toegang tot de sa-
menleving en de mogelijkheid een
zelfstandig bestaan op te bouwen.
 
Maatschappelijke begeleiding 
Wanneer vluchtelingen met een ver-
blijfsstatus zich in Limmen (of elders)
vestigen, is het belangrijk dat zij zo
snel mogelijk zelfredzaam worden.
Als maatschappelijk begeleider maak
je vluchtelingen wegwijs in hun
nieuwe woonplaats. Je helpt bij aller-
lei praktische zaken, zoals de inrich-
ting van het huis, het regelen van
scholen voor kinderen, je neemt
contact op met instanties en neemt
samen de post door.
Daarnaast help je de vluchteling een
sociaal netwerk op te bouwen, vrij-
willigerswerk of andere activiteiten te
ontplooien en kun je ondersteunen
bij de keuze voor een opleiding.
 
Wat wij verwachten: • 1 dagdeel/
week beschikbaar • openstaan voor
andere culturen en gebruiken •
goede communicatieve en admini-
stratieve vaardigheden • een luiste-
rend oor bieden en een vertrouwens-
band opbouwen • focus op het ver-
groten van zelfredzaamheid

 
Wat wij bieden: • concreet iets kun-
nen betekenen voor vluchtelingen in
Limmen (of Castricum, of Akersloot)
• de mogelijkheid jouw eigen tijd in
te delen • cursussen en trainingen •
reis- en onkostenvergoeding • on-
dersteuning van de teamleider en
andere vrijwilligers
 
Vragen of interesse? Neem contact op met
Jaap Woudenberg: 06-13865484 of 
jwoudenberg@vluchtelingenwerk.nl

TVG cursus
Theologie Voor Geïnteresseerden
(van eind augustus – eind april 2019) 
 
Was Ruth nu een brave schoondoch-
ter of een doortastende vrouw?
Waarom is 1 Corinthiërs 13 niet be-
doeld als huwelijkstekst, hoe beleven
andere volken hun geloof, wat was
Paulus voor een man, hoe kijken we
als 21ste-eeuwers aan tegen de won-
deren van Jezus en welke invloed
heeft Augustinus op de huidige  
theologische inzichten gehad?
 
Dit soort kwesties komt aan de orde
in de cursus Theologie Voor Geïnte-
resseerden. Cursisten zeggen voort-
durend dat ze verrast zijn en geboeid
worden door wat ze in de lessen te
horen krijgen. Het verbreedt en ver-
diept de kijk op dingen die (soms)
allang bekend waren vanwege ach-
tergrond, maar het biedt ook heel
veel nieuwe inzichten.
Kortom: een ervaring!
 
De (PKN-) cursus is voor iedereen
toegankelijk: vooropleiding of lid-
maatschap van een kerk is niet ver-
eist. In totaal duurt de cursus drie jaar.
Per jaar worden er op de dinsdagoch-
tend gedurende 34 weken bijeen-
komsten belegd (locatie: Arie Bie-
mondstraat 103, Amsterdam). Per jaar
bedragen de kosten € 235,- (gesprei-
de betaling is mogelijk). Het is ook
mogelijk om slechts een aantal uit het
aanbod van 12 vakken te volgen. Meer
informatie en aanmelding kan bij de
secretaris: Pieter Licht, tel. 0683995520,
pieter.licht@gmail.com of via de
website: www.tvg-amsterdam.nl
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Op de voorkant:
avondmaalbekers
 
Wat velen van de lezers misschien niet weten: in het bezit van
de Protestantse Gemeente Heiloo zijn twee zilveren avond-
maalbekers.
 
Nog niet zo lang geleden werden deze bekers in bijvoorbeeld
bejaardencentrum de Loet gebruikt bij avondmaaldiensten. De
dienstdoende ambtsdrager haalde ze uit de kluis en bracht ze
in een plastic tas naar het centrum.
 
Op de bekers staat een zogenaamd alliantiewapen, dat is een
wapentekening waarop twee wapenschilden van families, die
door een huwelijk met elkaar zijn verbonden, zijn samenge-
voegd tot één geheel. Het zijn de wapentekens van Theophilus
van Cats (met de golflijntjes) en van Maria de Bije. Maria was
een dochter van Hester van Foreest, een bekende geslachts-
naam in de regio Heiloo/Alkmaar.
De familie Van Cats, eigenaar van het langoed Ter Coulster,heeft
destijds een grote rol gespeeld in de zeer kleine Hervormde
Gemeenschap, kort na de reformatie. Het wapen (met de
golflijntjes) van de familie is ook veelvuldig terug te vinden in
de Witte Kerk.
 
Een aantal jaren geleden zijn de bekers door dhr. Aardewerk,
bekend van het tv-programma Tussen kunst en kitsch, getaxeerd.
Uit het taxatierapport:
Twee zilveren bekers, een exemplaar met onleesbare keuren op de onder
kant, gemaakt in de 17e eeuw, de andere beker gemaakt rond 1900 en
voorzien van pseudo-keuren: vals stadskeur van Antwerpen, dito mees
terteken van Jan van der Truyen en dito jaarletter voor 1622-23. 
De bekers staan op een gladde bolle standring. Langs de bovenrand zijn
de gladde bekers gegraveerd met een draaiend bladrankenmotief. Beide
bekers zijn tevens gegraveerd met het familiewapen van Jacob Cats.
 
De waarde. In het tv-programma is dat altijd een spannend
moment: Wat is, naast de emotionele waarde, de echte waarde?
De bekers zijn verzekerd voor 20.000 euro.
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Kerkdiensten
10 juni, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk:
ds. A. Blokker, Callandsoog
collecte: ZWO-project Rwanda (pag.10)
Prot. Kerk Limmen: ds. H. Ruitenbeek
collecte: KerkinActie/Guatemala
GGZ: B. Leurink + O.M. Voice
 
17 juni, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: + kindernevendienst
ds. E. Kooiman
collecte: kerkinactie.nl/inloophuizen
Protestantse Kerk Limmen:
ds. C.H. Koetsier, Heemstede
collecte: kerkinactie.nl/inloophuizen
GGZ: M. Braamse + zanggroep
 
24 juni, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk:
ds. N. Gillebaard, de Rijp
collecte: St. Gered Gereedschap
Protestantse Kerk Limmen: 
mw. drs. N.E. Boon, Assendelft
collecte: St. MEE, zomerkamp
GGZ: M. v.d. Giesen + Saskia
 
1 juli, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: + kindernevendienst
ds. N.E. Boon, Assendelft
collecte: Bijbelgenootschap
Protestantse Kerk Limmen:
ds. J. Bouma, Bilthoven
collecte: Bijbelgenootschap
GGZ: M.J. van Bolhuis + Zomerzingen
 
8 juli, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: 
ds. B. Seelemeijer, Heerhugowaard
collecte: Oec. centum De Zwaan
Protestantse Kerk Limmen:
ds. A.T. Kramer, Heiloo
collecte: Oec. centum De Zwaan
GGZ: M. v.d. Giesen + Zomerzingen

 
15 juli, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: + kindernevendienst
ds. J. Bruin, Zutphen
collecte: AMCHA, Psychosociale hulp
voor overlevenden van de Holocaust
Protestantse Kerk Limmen: 
ds. M. Erkelens, Alkmaar
collecte: Groot Onderhoud 'Ons Huis'
GGZ: W. Veenstra + Zomerzingen
 
22 juli, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: 
ds. K.G. Zwart, Amsterdam
collecte: Bartimeus/Sonneheerdt
Protestantse Kerk Limmen: 
Heilig Avondmaal
ds. R.J. Blaauw, Heiloo
collecte: Bartimeus/Sonneheerdt
GGZ: M. Braamse + Zomerzingen

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: 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

Zondag-autodienst-Heiloo:
Klaske Mosselaar, tel. 5330417 
bgg: Annette Plas, tel. 5335919
Zondag-autodienst-Limmen:
Jan van den Berg, tel. 5055642 
bgg: Margreet Denekamp: 5052871
 
Meeluisteren: de kerkdienst in de Ter
Coulsterkerk is te volgen via:
www.kerkomroep.nl/#/kerken/21559
Tevens kunt u de kerkdiensten terug-
luisteren via www.kerkomroep.nl
 
Collectebonnen van € 0,50, € 1,00
en € 2,00 zijn per 20 stuks te bestellen
op NL85INGB 0000 2762 01 t.n.v.
Prot. Gemeente Heiloo
Af te halen bij J. Bras: 072-5320344 
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Kwetsbaar bestaan
De onverwachte dood van onze Poekie gaf veel te den-
ken. Ik was verrast door de impact.
Haar aanwezigheid was een gewoonte geworden. Dus
gewone dingen waren ineens anders.
Maar ik merkte dat ik ook erg geschrokken was van het
onverwachte. Het riep de verhalen op van mensen die
onverwacht iemand hadden verloren. Of die onverwacht
ziek waren geworden.
Ik voelde de kwetsbaarheid van het bestaan. Ik voelde de
angst dat er dingen kunnen gebeuren waar je geen grip
op hebt maar die wel je leven op de kop zetten.
Ik dacht extra veel aan de kinderen en mijn geliefden en
mijn eigen gezondheid. Het toeval en noodlot kan ieder-
een treffen. En ook goede, rechtvaardige en oppassende
mensen. Het duurde even om weer het vertrouwen te
voelen dat, áls dat gebeurt, er een Hand is, die, nee dit
niet stuurt, maar die ons draagt. Dat is voor mij geloven
in God en me leren toevertrouwen aan het leven.
 

Het hart 
kent zijn eigen droefheid 
Spreuken 14: 10
 
Het is begin april. Voor de opleiding die ik volg hebben we een
studiedag over migrantenkerken in Nederland. We horen over de
gevaren die veel migranten hebben doorstaan tijdens hun vlucht.
Er zijn verhalen over uitbuiting en moderne slavernij. Ik ben, net
als mijn studiegenoten, erg onder de indruk. Dan lees ik in de pauze
een app van thuis: onze poes is voor de deur dood gereden!
 
Poekie
Negen jaar geleden, vlak voor onze verhuizing van Odijk
naar Heiloo kwam Poekie.
Als ‘Troostpoes’. Voor de kinderen. Van ons hoefde het
niet zo. Maar zo hoopten we de verhuizing wat te ver-
zachten. Maar hoe gaan die dingen? Als er niemand thuis
is, praat je met de kat. Ze komt naar je toe als je thuis
komt. En langzamerhand wen je aan de kat en ga je er
aan hechten.
 
Schaamte
En nu is ze dood gereden. Een fataal moment. Als ik het
bericht lees voel ik mijn hartslag toenemen. De tranen
branden achter mijn ogen, maar ik durf het de groep niet
te vertellen.
We hebben net zulke indrukwekkende verhalen gehoord
over wat mensen allemaal meemaken. Zojuist had een
collega nog gezegd: “Deze verhalen relativeren toch wel
sterk je eigen sores”. Ik slik de tranen in en zeg niets. Het
gaat immers ‘maar’ om de póes ...
 
Verdriet
Buiten het zicht van de groep bel ik even met onze
dochter. We huilen samen.
Als ik terugkom merkt een collega dat er iets is.
Ik vertel over de dode poes en de schaamte die ik voel.
Hij zegt dat liefde voor je huisdier ook liefde is.
Met een knipoog refereert hij aan de Schepper, die im-
mers ook de Schepper van onze huisdieren is niet waar?
En ben ik nu ineens minder begaan met het leed van
anderen? Nee toch? Zijn reactie gaf me lucht. Ik zal niet
zeggen dat ik er weer voor de volle honderd procent bij
was, maar het was voldoende voor die dag.
 

Schaamte
De schaamte over mijn verdriet om de poes is vergelijk-
baar met de schaamte die ik ook wel eens voel als ik
onderuit gezakt op de bank naar het journaal kijk.
In een kwartier tijd komt er zo ontzettend veel leed
voorbij. De wereld om ons heen is hartverscheurend. En
toch lijd ik soms meer aan mijn eigen dagelijkse zorgen.
Ik vind schaamte niet per definitie negatief. Het kan
helpen om zaken in perspectief te zien.
Een poes is géén mens!
Achteraf vind ik dat ik me op de studiedag niet hoefde te
schamen voor mijn verdriet.
Het waren niet alleen tranen om de poes. Dat óók. Maar
er zat méér achter. Dat voel je, maar heb je niet in één
keer helder.
 
Elk hart...
Elk hart kent zijn eigen droefheid, staat in het boek
Spreuken. Ik lees er erkenning in van ieders droefheid.
Grote gebeurtenissen gaan soms aan je voorbij. Van iets
‘kleiners’ kan je van slag raken. Daar hoef je je niet voor
te schamen ondanks dat het leed van anderen groter is.
Het is goed om je tranen te onderzoeken. Misschien is
een ander perspectief nodig, en soms is relativering op
zijn plaats.
 
Ds. Hanneke Ruitenbeek
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Wij gedenken …

Op 16 april is overleden Gerrit Willem
Cornelis Rijneveld. Gerard Rijneveld
woonde samen met zijn vrouw Bep
op de Obriglaan. In zijn arbeidzame
leven was Gerard Rijneveld directeur
van de gemeentelijke accountants-
dienst in Alkmaar. Daarna heeft hij
zich belangeloos ingezet voor enkele
maatschappelijke organisaties. Hij
diende de Protestantse gemeente te
Heiloo als ouderling-kerkrentmees-
ter, aanvankelijk als penningmeester.
Later is hij voorzitter van het college
geweest.
Bij de afscheidsdienst gaven de kin-
deren en de kleinkinderen impressies
van het leven van hun vader en opa.
Horst Hausen en Gerard Leegwater
stonden garant voor passende muzi-
kale bijdragen. De  tekst voor de me-
ditatie kwam uit 1 Petrus 3 : 13-18. Het
slotvers gaat over het opwassen in
het geloof. Deze tekst werd Gerard
geschonken na het meest existentiële
moment van zijn leven, toen zijn
jongere broer Wim overleed. Het is
de wending van zijn leven geweest.
Hij is tot geloof gekomen. Zo heeft hij
over die periode gesproken.

De perikoop opent met de hoopvolle
woorden over het nieuwe begin, de
nieuwe hemelen en de nieuwe aarde,
waarop gerechtigheid woont. De
hele christelijke toekomstverwach-
ting is in dit woord samengetrokken.
Integriteit is qua strekking een essen-
tieel element van gerechtigheid. In-
tegriteit was een belangrijke notie in
zijn leven, zoals Annemiek in haar
toespraak schetste.
De hoop op wasdom in het geloof
was de leidraad in zijn leven, de hoop
op vrede in het vertrouwen op het
leven geborgen in Gods hand.
Troost en sterkte voor zijn vrouw, zijn
kinderen en kleinkinderen en allen
die hem missen.
Ds. F.J. van der Wind

 
Op 6 mei is Krystian Szymon van
Rijssel overleden. Totaal onver-
wacht. Hij was nog maar 22 jaar. Hij
woonde bij zijn moeder Gerie Brou-
wer op de Kerkelaan. Toen hij vier jaar
was is hij samen met Izabela zijn
jongere zusje uit Polen naar Neder-
land gekomen. Gerie Brouwer en
Pieter van Rijssel ontfermden zich
over hen als nieuwe ouders. Zij heb-
ben hen geweldig goed opgevangen.
Elk jaar werd 21 mei gevierd. Dat was
aankomstdatum van Krystian en Iza-
bela in Nederland. Later werd deze
datum gecombineerd met de doop-
datum, die feitelijk een paar maanden
later was. Op 21 mei werd de doop-
kaars aangestoken als moment van
gedenken van het nieuwe leven in
een nieuw land in nieuwe contouren.
Krystian heeft moeilijke tijden gekend
in zijn leven. Hij stak juist de laatste
tijd goed in zijn vel. Hij werkte bij de
afdeling houtbewerking van de GGZ-
Noord-Holland-Noord. Hij had een
hele trouwe groep vrienden, van het
voetbal en van de muziek.  Met enke-
le had hij vrijwel dagelijks wel even
contact.
Op de rouwkaart stond een regen-
boog. Krystian had een scherp oog
voor de regenboog tegen de donkere,
grijze luchten. Bij de afscheidsdienst
lazen we uit de Bijbel over de regen-
boog bij Noach. In de natuur is de
regenboog een stil moment. In de
Bijbel geeft God de regenboog als het
teken van zijn verbond met Noach.
Hij spreekt daarbij de betekenis van
dat teken uit. De regenboog is in de
bijbel een herinnering aan Gods
woord van boven dat nooit meer de
dood het laatste woord zal hebben.
Nooit meer zoveel wateren die men-
selijk leven wegspoelen of wegva-
gen.  Het gaat om leven dat gered
wordt tegen de stroom in. Noach zit
als een geslagen man terneer in de
ark. Maar God gedenkt Noach. Het is
het keerpunt in het zondvloedver-
haal. Noach waagt tenslotte de eerste
passen op de schoongewassen nieu-
we aarde. Om deze beloftevolle
boodschap te bestendigen wordt de
boog in de wolken gehangen.  Dit
woord van boven over de boog in de
wolken is Gods belofte om ons uit 
diepten van ellende op te dreggen. In
de herinnering aan dat teken geden-
ken we Krystian. Zijn naam noemen
we in de vaste hoop op nieuwe leven
in het land van louter licht.

 
Op 4 mei overleed op de leeftijd van
71 jaar Bert de Groot.Bert woonde
met zijn vrouw Tineke aan De Waard
in Heiloo. De laatste weken ging de
gezondheid van Bert hard achteruit.
Er was sprake van ondraaglijk lijden.
Het sterven was daarom een bevrij-
ding. Het laatste samenzijn met zijn
vrouw en gezin was heel bijzonder.
De laatste woorden konden gezegd
worden. Het waren momenten van
eeuwigheidswaarde. Momenten waar-
mee je verder kunt. 
Er waren warme woorden en er was
mooie muziek tijdens de uitvaart-
plechtigheid in de Witte Kerk. Over
Bert als vader, als vriend. Over zijn
zorg voor de kinderen, zijn humor,
zijn voorliefde voor eten en een glas
wijn en voor raad en daad als het
nodig was. Uit alles bleek hoe geliefd
hij was en dat hij gemist gaat worden.
Voor Bert was God er altijd. Hij ging
een leven lang met hem mee. Bert
had een vast lijntje met God, zo ver-
telde hij tijdens onze eerste ontmoe-
ting. Hij kende geen twijfel over het
bestaan van God, maar wel over de
wijze waarop Hij zich liet zien en
horen. Hij praatte niet veel over zijn
geloof maar liet het veeleer zien in
zijn zorg voor zijn gezin en in zijn
handelen naar anderen.
Soms zijn woorden niet voldoende
om uit te drukken wat je ten diepste
voelt en weet. Dat gold zeker ook
voor Bert. Hij bewaarde en koesterde
ze in zijn hart. Bij het graf hebben we,
op verzoek van Bert, het vertrouwde
Onze Vader gebeden. Een gebed
waarin we God danken voor het
leven, voor alles wat Hij ons geeft en
ons in voorziet. Om een goed leven
te leiden, voor onszelf maar ook voor
anderen. Dat gebed liet hij als getui-
genis achter.
 
O adem, Geest, die ons vervult 
Geschenk aan ons gegeven 
Zolang wij hier op aarde zijn 
Geheim van troost in verdriet en pijn 
Jouw adem is het leven.
 
Pastor André Martens

Kracht en sterkte voor Gerie, voor
Pieter, voor Izabela en voor de vrien-
den en collega’s van Krystian in dit
grote verlies.
Ds. F.J. van der Wind

6



Wij gedenken ...
 
Op 13 mei overleed Irmgard Martha
Renia - Feige op de leeftijd van 94
jaar. Het leven van Irmgard zou je een
veelbewogen leven kunnen noemen.
Ze werd geboren in Waldenburg in
Silezië dat toen bij Duitsland hoorde.
Na de oorlog werd Silezië echter in-
gelijfd bij Polen, waardoor de inwo-
ners van Silezië rechteloos werden.
Hun huizen en landerijen werden
gevorderd, spaargeld werd waarde-
loos en zelfs mensen bleken handels-
waar. Een zware tijd voor Irmgard, die
in de oorlog ook al haar moeder was
kwijtgeraakt.
Ze trouwde een paar jaar later “met
de handschoen” met Marten Renia en
emigreerde daarna naar zijn geboor-
teland Nederland. Ze kregen twee
kinderen. Als voormalig Duitse was
haar leven - net na de oorlog - lang
niet altijd gemakkelijk. Een van de
redenen was misschien wel dat zij -
ook door mensen die dicht bij haar
stonden - werd getypeerd als ‘geslo-
ten’.  In elk geval was zij bescheiden
en trad zij niet graag op de voorgrond.
Zij overleed na een kort ziekbed in het
ziekenhuis in Alkmaar.
Haar lichaam heeft zij ter beschikking
gesteld van de wetenschap. In de
herdenkingsbijeenkomst op 17 mei in
de Ter Coulsterkerk was daarom een
gedenktafel ingericht met verschil-
lende foto’s uit haar leven en - in het
midden - een opengeslagen stukge-
lezen bijbel. Moge haar nagedachte-
nis tot zegen zijn.
Ds. Edward Kooiman

 
Op 11 mei is Pieter Adrianus
Ligteringen overleden. Sinds 2010
woonden Piet en Ank in Heiloo. Ank
overleed drie jaar geleden. Ze woon-
den toen in de Loet. De laatste maan-
den woonde Piet op Zuyder Waert.
Wij kennen hem als een lief, zacht-
aardig en hulpvaardig mens. De kin-
deren vertelden over de analytische
inslag van hun vader.Hij hield van
logisch denken. En dat kwam van pas
bij zijn werk als systeembeheerder.
Op de rouwkaart staat dat Piet is
overleden in volle overgave aan de
Heer. Hij onderzocht zijn geloof door
eigentijdse en moderne theologische
boeken te lezen, maar hij behield de
overgave en het vertrouwen.
Er was op 18 mei een dankdienst voor

zijn leven in de Ter Coulsterkerk. We
lazen een bloemlezing van bijbel-
woorden rondom wijsheid en liefde.
Daarna hebben we Piet begraven bij
zijn vrouw Ank. Nu liggen zij beiden
op de Algemene Begraafplaats te
Heiloo.
De herinneringen aan Piet zullen
gekoesterd worden. Wij wensen zijn
familie troost en liefde toe.
Ds. Hanneke Ruitenbeek

Dat inzet gewaardeerd wordt blijkt uit
het uitdelen van lintjes. 
In de regio Noord Kennemerland
werden ter gelegenheid  van Ko-
ningsdag twee echtparen benoemd
tot Lid in de orde van Oranje Nassau
te weten Margreet en Dirk Denekamp 
en Ineke en Stef Visser.
Margreet is al jarenlang diaken en
voorzitter van de Diaconie van de
kerk te Limmen (1995-heden). Ze
organiseert diverse activiteiten voor
de kerk, waaronder een kerstdiner
voor alleen gaanden, bezoeken aan
huis en sinds 2017 de 'Kom erbij'
maaltijden ín de kerk. Ook voor het
Noodfonds-Castricum, dat - vanuit
de gezamelijke kerken - financiële
hulp biedt aan mensen in noodsitua-
ties, zet zij zich actief in. Ze is vrijwil-
ligster bij het 'Timmerdorp' (2010-
heden), actief als bestuurslid voor
stichting 'Limmen 1250' en ruim 35
jaar actief voor de Vrouwen Van Nu,
voorheen Plattelandsvrouwen. 
Dirk is als koster en als vrijwilliger van
de Protestantse kerk te Limmen een
grote samenbindende factor. Hij was
als vrijwilliger betrokken bij de voor-

lichting op middelbare scholen om
de 'uitgaansproblemen' die destijds in
Castricum speelden, aan te pakken.
Ook was hij heel lang actief binnen
de Carnavalsvereniging de Uijlen-
spieghels (o.a. als Prins Carnaval).
Tussen 1989 en 2012 was hij be-
stuurslid van 'Limmen 1250'  dat
vanaf het jubileumjaar van het 1250--
jarig bestaan van Limmen vele groot-
ste evenementen organiseerde. Van-
af 2010 is Dirk actief bij het jaarlijkse
'Timmerdorp' in Limmen en hij is
medeorganisator van 'buurtfeest
Zuidkerkenlaan',  waarbij de saamho-
righeid weer het kernwoord is.

 
Zowel Stef als Ineke maakten van een
noodlijdende Postzegelvereniging een
gezonde club. Ze zijn maandelijks
druk met het organiseren van diverse
postzegelveilingen en Ineke is ver-
antwoordelijk voor het clubblad de
Kaaspost.  
Zij vervulden beiden jarenlang be-
stuursfuncties bij de Zwem- en wa-
terpolovereniging De Spetters. Ze
organiseerden diverse evenementen
zoals de Nieuwjaarsduik, clubkampi-
oenschappen, kampeerweekenden.
In de ter Coulsterkerk en de Witte Kerk
is Ineke regelmatig actief als gast-
vrouw en bij de catering tijdens bij-
zondere evenementen als trouw- of
begrafenisdiensten.

Lintjes in 
Heiloo en Limmen

Bedankt!
Een prachtig bouquet en een mooie
kaart bij mij gebracht door twee lieve
mensen! Wat knapt een mens daar
van op!. Dank U wel.   Wil de Jager
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ZWO Heiloo
Mwana Ukundwa 
De Protestantse gemeente Heiloo
heeft een nieuw ZWO-project geko-
zen: Mwana Ukundwa, oftewel 'Ge
liefd Kind', zoekt opvangfamilies voor
weeskinderen in Rwanda en regelt
onderdak en scholing. Rwanda telt
bijna 230.000 weeskinderen.
Soms willen weeskinderen uit één
gezin na het wegvallen van de ouders
samen blijven. Deze kinderen vor-
men een zelfstandig kind-gezin. Een
ouder persoon is aanwezig om het
huishouden draaiende te houden.
Mwana Ukundwa steunt ongeveer 50
kinderen, die zo samen leven.
De kinderen die eenmaal geplaatst
zijn in een gezin, blijft Mwana Ukund-
wa in de gaten houden. De organisa-
tie zorgt voor (vak)onderwijs en or-
ganiseert elke zaterdag bijeenkom-
sten in haar centra. Daar komen de
kinderen samen voor sport en spel.
Ook houden de medewerkers dan
goed in de gaten of de thuissituatie
van de weeskinderen goed is. Men wil
voorkomen dat weeskinderen door
hun gastgezin misbruikt of mishan-
deld worden. 
Mwana Ukundwa geeft voorlichting
over hiv/aids aan leraren en leerlin-
gen, districtsbestuurders en predi-
kanten. De organisatie heeft boekjes
uitgebracht over huiselijk- en seksu-
eel geweld en men organiseert semi-
nars over allerlei thema's. Ook geven
ze ondersteuning aan hiv-geïnfec-
teerde opvangouders. Mwana Ukund-
wa werkt samen met 25 kerken in
Rwanda.

Kerk in Actie en giro 555
1,1 miljoen Nepalezen geholpen 
Op 25 april was het drie jaar geleden
dat een verwoestende aardbeving
Nepal trof.  Bijna 9000 mensen kwa-
men om het leven en ruim 600.000 -
huizen werden verwoest.
Mensen in Nederland brachten,
onder meer via Kerk in Actie, met Giro
555 meer dan € 25 miljoen bijeen
voor hulp aan de slachtoffers. Dat
bedrag is inmiddels volledig besteed
aan noodhulp (70%) en wederop-
bouw (30 %).
Het grootste deel van het geld ging
naar hulp in de vorm van onderdak,
water en sanitatie en levensonder-
houd. In totaal zijn 1,1 miljoen men-
sen geholpen.
Kijk voor een uitgebreid rapport op
www.kerkinactie.nl/giro555
Elleke Metz, secr. Diaconie Limmen

17 juni:Kerk in Actie, inloophuizen 
In onze hectische samenleving raken
nogal wat mensen tussen wal en
schip. Vaak spelen werkloosheid,
gebrek aan inkomen of psychische
beperkingen een rol. Vereenzaming,
uitsluiting en een sociaal isolement
liggen op de loer. Voor deze mensen
is een inloophuis een ontmoetings-
plek waar een kopje koffie, een spel-
letje of een maaltĳd de dag kan bre-
ken. Waar even op adem gekomen
kan worden.

8 juli: Oecum. centrum De Zwaan
De Zwaan in Alkmaar is een oecume-
nisch aandachtcentrum dat gedra-
gen wordt door de bij de Alkmaarse
Raad van Kerken
aangesloten geloofs-
gemeenschappen. De
diensten die de Zwaan
aanbiedt zijn: Ge-
loofs- en levenso-
riëntatie, materiële
hulp via het Interker-
kelijk Sociaal Beraad
Alkmaar, het ISBA, en
pastorale hulp. Te-
vens is er vier och-
tenden in de week
een open huis (en
kerk) in ’t Swaenen
nest, Oudegracht 185,
Alkmaar

Collectes bij de kerkdiensten

Zondag 10 juni is de collecte be-
stemd voor dit project. We hopen dan
een mooie aftrap te kunnen maken.
In het najaar volgen nog een ZWO--
dienst en een actie waarmee we
aandacht willen vragen en geld willen
inzamelen voor dit project. Hierover
leest u in een volgend kerkblad meer.
Namens de ZWO-commissie,
Marianne Deinum

1 juli: Bijbelgenootschap
Het Nederlands Bijbelgenootschap
brengt de Bijbel dichtbij, al 200 jaar.
Het genootschap maakt het mogelijk
dat mensen in binnen- en buitenland
de Bijbel ontdekken, ervaren en door-
geven. Dat doen ze 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.

Naast het werk van de inloophuizen,
steunt Kerk in Actie het netwerk DAK
(Door Aandacht Kracht). Met hun 150
beroepskrachten en 5.000 vrĳwilli-
gers in inloophuizen, buurtcentra en
straatpastoraat staan ze klaar voor
7.500 mensen die even op adem
willen komen.
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Samen voor Kenia
Eet u een stukje taart mee? 

Deze zomer gaat er een groep jonge-
ren uit Graft-de Rijp, Alkmaar en om-
geving naar Kenia. Het doel van deze
reis is het verder opbouwen van de
school de ‘St. Patrick Acadamy’ in Sak-
utiek, zodat de kinderen veilig onder-
wijs kunnen volgen. Er komen onder
andere een meisjesslaapzaal en een
eetzaal met de volledige inrichting
daarvan. De school heeft nu zo’n 100
leerlingen en dit willen wij uitbreiden
naar 400 leerlingen!
Vanuit de Grote Kerk in De Rijp heb-
ben wij de meeste acties gehouden.
De voorganger, Niels Gillebaard, gaat
ook mee op deze reis. Father San
Sankale is de priester die de reis van-
uit Kenia zal ondersteunen.
Ik ben zelf opgegroeid in Heiloo en
ging vaak naar de Ter Coulsterkerk.
Het leek mij een leuk idee om ook een
actie te houden bij de kerk waar ik zelf
zo vaak ben geweest. Daarom kunt u
op 17 juni na afloop van de dienst bij
uw koffie of thee een heerlijk stukje
taart, cake of ander lekkernij komen
halen om ons zo te helpen met het
project Samen voor Kenia. Hopelijk
zie ik u daar! 
Wilt u meer weten over ons, de vori-
ge reizen en de projecten? Kijk dan
op www.samenvoorkenia.com of
volg ons op Facebook.
Wietske Postma

Resource Link Foundation

 
In mei zijn ondergetekenden naar
Ghana geweest, waar we twee wa-
terinstallaties hebben overgedragen
aan scholen en dorpen.
In Banda en Wenchi hebben wij met
veel scholen festiviteiten gehad
rondom de tienjarige samenwerking
met Resource Link Foundation
Ghana. Er was onder andere een
leeswedstrijd georganiseerd onder
het motto “Learn to read, read to learn”

 
Op zaterdag 20 oktober geven wij
een uitgebreide presentatie in de Ter
Coulsterkerk in Heiloo. 
Zet het alvast in uw agenda!
Jan en Carla Bras

op de foto: Niels en Frouke 

Stichting Asmik Armenië

We zijn erg blij dat de diaconie van
Heiloo ons de komende drie jaar wil
sponsoren! Onze stichting is in 2010
opgericht door een paar mensen die
jarenlang, via Pax Christi, Armeense
kinderen een maand onderdak
boden in Nederland. Na een aantal
bezoeken aan Armenië, besloten we
om structureel iets te gaan betekenen
in het land zelf voor kinderen met een
verstandelijke beperking. Stichting
Asmik is opgericht om, onder andere,
projecten voor kinderen met een
beperking te realiseren. Zij wil ook in-
stellingen en projecten in Armenië,
die actief zijn op het gebied van lief-
dadigheid of algemeen maatschap-
pelijke nut, financieël ondersteunen.
Ook stimuleren we het naleven van
waarden en normen, die een bijdrage
leveren aan de samenleving.
Wij sponsoren een tehuis en een
dagcentrum voor meervoudig ge-
handicapte kinderen, maar ook ge-
zinnen buiten de grote steden die een
gehandicapt kind of ouder thuis heb-
ben. Wij gaan dan samen met een arts
en lerares naar de dorpen waarvan ze
weten dat daar gezinnen wonen die
hulp nodig hebben. Daar komen we
vaak schrijnende voorbeelden tegen
en we helpen hen met een bed, een
rolstoel, kleding, een operatie of zelfs
met de verbouwing van het huis.
De diaconie van Heiloo heeft geko-

zen voor het sponsoren van het dag-
centrum in Masis ten zuidwesten van
de hoofdstad Yerevan in Armenië.
Daar zijn wij erg blij mee! Het geld
wordt besteed aan de verdere inrich-
ting van het dagcentrum en aan de
vergoeding van de muziektherapie.
In de dienst van 3 juni zal ik hierover
een nadere toelichting geven.
Namens de stichting,
Jacolien Purmer-Brinkman, voorzitter
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Kerk 2025:
Van classis naar ring 
Onze gemeenten Heiloo en Limmen hoor
den tot 1 mei bij de Classis Alkmaar. Nu bij
de Classis Noord-Holland. Wat betekent
dat voor de contacten in de regio? 
 
Wie weet nog wat een classis is?
Het woord classis is voor mensen
buiten de kerk onbegrijpelijk. En voor
kerk mensen is het vaak een ver
van-mijn-bed show. Ik ben jaren lid
geweest van het dagelijks bestuur
van de classis Alkmaar. We probeer-
den zakelijke en bestuurlijke dingen
adequaat af te handelen. Wanneer er
in gemeenten problemen of conflic-
ten waren, werd dat samen met het
college van Visitatoren opgelost. Als
er in een gemeente wat te vieren was,
waren we er ook bij.
 
Elkaar leren kennen
Een andere belangrijke poot van ons
werk was het organiseren van ont-
moeting tussen afgevaardigden van
de verschillende gemeenten. We
vergaderden steeds in een andere
kerk, nodigden sprekers uit en be-
dachten gespreksvragen. Deze mo-
menten werden gewaardeerd en als
inspirerend en helpend ervaren.
Goed om te horen hoe het er in an-
dere gemeenten aan toegaat in bijv.
pastoraat of jongerenwerk.
 
Van classis naar ring Alkmaar
Het organiseren van verdieping en
ontmoeting tussen gemeenten is nu
de verantwoordelijkheid van de ring
Alkmaar. Het grote verschil zal zijn
dat voor de ringbijeenkomsten ieder-
een welkom is en niet alleen afge-
vaardigde ambtsdragers. Vindt u een
onderwerp interessant? Wilt u wel
eens de sfeer proeven in een andere
gemeente? Dan bent u welkom. Zoals
eerder in het kerkblad vermeld is de
eerste bijeenkomst op 7 juni. De vol-
gende zal na de zomer zijn. Vragen?
Interesse? Neem contact op met
ondergetekende.
 
Classis-predikant
Als voorzitter van de classis Noord-
Holland is ds. Peter Verhoeff uit
Alkmaar benoemd. Daarover leest u
een andere keer meer.
Ds. Hanneke Ruitenbeek

Uit de kerkenraad Heiloo
Onlangs vond een evaluatiegesprek
plaats tussen een afvaardiging van de
gemeente, t.w. Peter van Dorsten,
Roelie van Diest, Wilma Westers en
kerkelijk werker André Martens. Dit
resulteerde in een positief advies
omtrent een vaste aanstelling in onze
gemeente, welk advies unaniem
werd overgenomen door de kerken-
raad. Ondertussen is de studie voor
het preekconsent afgerond, ook met
een positief resultaat. André heeft zijn
certificaat!
De jaarrekening 2017 van de diaconie
is door de kerkenraad goedgekeurd.
Kris van der Vlies en Martin Groot,
resp. voorzitter en secretaris van
Stichting Monument Witte Kerk Hei-
loo, deden op uitnodiging van de
kerkenraad kort verslag over hun
werkzaamheden. De Stichting is vijf
jaar geleden opgericht met als doel
het waarborgen van onderhoud en
restauratie van de Witte Kerk.
Eerste Pinksterdag is gestart met een
gebedsintentieboek. Te vinden bij het
glas- in- loodraam in de omloop (de
Oase) van de kerk. Intenties bijv. over
dankbaarheid, zorgen, wensen, an-
dere dingen die u bezighouden, kun-
nen worden opgeschreven tot vijf
minuten voor aanvang van de ere-
dienst. Dan wordt het gebedsinten-
tieboek naar de predikant gebracht.
Intenties worden voorgelezen tijdens
het voorbede-moment.
Namens de kerkenraad,
Nita Buitink (scriba)

Jaarrekeningen Heiloo
De jaarrekeningen van Kerkrent-
meesters en Diaconie 2017 zijn opge-
maakt en staan in een verkorte versie
op de website (www.pknheiloo.nl)
onder het hoofd: Financiën.
Geïnteresseerden kunnen een digi-
taal exemplaar opvragen: Kerkrent-
meesters: penningmeester@pknhei-
loo.nl of bij Jan Bras (072-5320344).
Diaconie: rinvisser@kpnplanet.nl of
072-5334166

Uit de kerkenraad Limmen
In april is de jaarlijkse gemeente-
avond georganiseerd. Ds. Hanneke
Ruitenbeek hield een inleiding over
de plaats van de Protestantse Ge-
meente binnen de Protestantse Kerk
Nederland (PKN) met diverse vragen
en discussiepunten. Daarna werd
ingezoomd op de vitaliteit van onze
gemeente en werd gediscussieerd
over ideeën en wensen. Het was een
fijne avond met een goede opkomst!
Inmiddels zijn de voorbereidingen
gestart voor de gemeentezondag, die
op 2 september a.s. gehouden zal
worden.
De kerkenraad houdt zich momen-
teel ook bezig met de Algemene
Verordening Gegevensbescherming
en de daaruit voortvloeiende maatre-
gelen. Van de PKN worden handva-
ten aangereikt die hierbij een hulp-
middel kunnen zijn. U hoort hier later
meer over.
Uiteraard is de grote brand die de
Corneliuskerk heeft getroffen onder-
werp van bespreking. Direct na de
vreselijke brand is door de Protestant-
se gemeente te Limmen ons mede-
leven betuigd en is overleg gevraagd
over waar wij behulpzaam kunnen
zijn. Inmiddels zijn diverse mogelijk-
heden geïnventariseerd om ons ge-
bouw te kunnen gebruiken. Wij zullen
hier waar mogelijk graag in bewilli-
gen. De parochieraad moet hier nog
een besluit over nemen. Daarna zul-
len duidelijke afspraken gemaakt
worden om het voor beide werkbaar
te maken. Kerkrentmeester Toos van
den Berg is namens de kerkenraad
contactpersoon.
Wij wensen de eindexamenkandida-
ten na al hun gezwoeg sterkte bij het
wachten op de uitslag. Hopelijk kan
na de zomer de vervolgopleiding
gestart worden.
De zomervakantie gaat voor velen al
beginnen. De kerkenraad vergadert
nog in juni en heeft dan ook twee
maanden pauze. Wij zijn natuurlijk
wel beschikbaar voor vragen of be-
zoeken. De koffieochtenden op de
derde woensdag van de maand krij-
gen in de zomer een speciaal tintje
(zie pag.2). 
Wij wensen de vakantiegangers een fijne
tijd toe en hopen dat ook de thuisblijvers
van mooie zomerdagen mogen genieten.
Lies Koenderman
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De Witte Kerk in de zomer
 
De Witte Kerk zal haar deuren weer
openen voor belangstellenden op de
woensdagen te beginnen op 6 juni
tot eind augustus; open van 11.00 tot
16.00 uur. Van 12.00 tot 13.00 uur
wordt het orgel bespeeld door be-
kende organisten uit Heiloo en de
regio; zie ook de website www.
pknheiloo.nl of de “Uitkijkpost”.
Gastvrouwen en -heren van de PKN-
gemeente Heiloo vertellen met ple-
zier over deze meer dan 1000 jaar
oude “heilige plek”. Bewoners van
Heiloo en de regio, gasten en toeris-
ten: een ieder is welkom.
Te zien zijn o.a. ook oude foto’s van
het interieur en het exterieur van deze
oude Kerk met daarin de grafkelder.
Op een tafel en in een vitrine vindt U
naast kaarsen en bloemen ook enke-
le zeer oorspronkelijke oude en en-
kele hedendaagse Bijbels, een me-
morieboek en symbolen die behoren
bij de doop. Enkele folders “vertellen”
meer over de eeuwenoude geschie-
denis van de Witte Kerk en haar or-
gels. Prachtige fotokaarten en het
boek “Meer dan 1000 jaar Witte Kerk”
zijn te koop ter herinnering.
Op de foto de groep vrijwilligers voor
de “zomeropenstelling Witte Kerk”;
namens deze, Jenny Bikker Breugem

Ter Coulsterkerk en
Witte Kerk opentijdens
de Jaarmarkt! 
 
Woensdag 4 juli, tijdens de Jaar-
markt te Heiloo, zetten de Protestant-
se kerken hun deuren weer gastvrij
open. De jaarmarktconcerten in
zowel de Ter Coulsterkerk (11.00 uur)
als de Witte kerk (13.30 uur) zullen
muzikaal worden ingevuld door de in
Heiloo bekende ”Dub and Friends” met
sopraan Ann Robbert, bariton Hans
Dijkgraaf, dwarsfluitist Erica Vogel, pia-
nist Lucas de Bruin en Dub de Vries, or-
ganist. Deze groep verzorgt al zo’n
tien jaar de marktconcerten tot ieders
tevredenheid. Het repertoire dat zij
brengen is heel veelzijdig.
De toegang is gratis.
Sjoerd de Jager
 
 

Een luchtig slot
Op vier zondagen in de zomermaan-
den klinkt in de Slotkapel  te Egmond
aan den Hoef poëzie en muziek.
Rond het thema "houd me vast, laat me
gaan" wordt in de sfeervolle kapel op
die zondagavonden een programma
gebracht: luchtig met diepgang. Ie-
dere avond met een andere keuze en
presentatie. Elke keer met een verras-
send natuurarrangement van Ingrid
Zwart.
 
22 juli: Tekst: Ina Eilander. Muziek:
Wim Noteboom, piano
5 augustus: Tekst: Lies Sluis. Muziek:
Adri Steenhoek, orgel/piano
19 augustus: Tekst: Edward Kooi-
man. Muziek: Marianne Butijn, piano
en Horst Hausen, dwarsfluit/traverso
2 september: Muziek- en poëzie-
groep Achterom. Tekst en muziek:
Henk Engel, Hans van der Laan, Henk
van Meegen en Jan Tulp
Waar: De Slotkapel, Slotweg 19,
           Egmond aan den Hoef
Aanvang: 20.00 uur (deur open 19.30 u.)
Entree: gratis; na afloop: koffie/thee

Tussenjaar/vakantiewerk
 
In PDC de Herberg, Pastoraal Diaco-
naal Centrum in Oosterbeek, vangen
we mensen op die een periode van
rust en bezinning nodig hebben. Het
dagprogramma biedt daarbij hand-
vaten. Het werk wordt ondersteund
door zo’n 200 vrijwilligers en een
kleine staf van professionals.
Info: www.pdcdeherberg.nl
 
Tussenjaar
Ben je toe aan een break? Weet je nog
niet wat je moet gaan studeren? Wil
je graag een tijdje iets voor een ander
doen? Denk dan eens aan een diaco-
naal jaar in de Herberg. Samen met

een paar andere jongeren leer je
waardevolle dingen. Heel praktisch:
maaltijden bereiden, receptiewerk,
huishoudelijk werk en andere dingen
die passen bij jou. Maar ook leer je
omgaan met mensen, samenwerken,
en jezelf beter kennen. Je levert een
belangrijke bijdrage aan het werk van
de Herberg en bent bezig met je eigen
(geloofs)vorming. Een unieke kans. 
 
Uniek vakantiewerk voor jongeren
Wil jij (vanaf 15 jaar) wel eens iets
bijzonders doen in je vakantie? Geef
je dan op voor twee weken vakantie-
werk in de maanden juli en augustus.
Het is een unieke kans om veel te
leren, plezier te maken met andere
jongeren en zinvol bezig te zijn. Naast
een 36-urige werkweek is er tijd ge-
noeg om te winkelen in Arnhem, te
ontspannen in de omgeving of lekker
met anderen te chillen in de eigen
huiskamer in het Koetshuis.

Wijsheid woont 
 

Wijsheid woont
waar het mensenhart
tot rust is gekomen
en luistert, 
stilte tot vrede wordt
en woordeloos weten 

ons wezen vervult. 
 
                Marijke de Bruijne 
                        uit: Zangen van zoeken en zien
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ons wezen vervult.
 
                            Marijke de Bruijne
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