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Koffie-plus in Limmen
Woensdag 25 augustus bent u tussen 10.30 – 12.00 uur van harte welkom op de laatste koffie-PLUS-ochtend van deze zomer in ‘Ons Huis’ aan
de Zuidkerkenlaan 23 in Limmen.
De PLUS houdt in dat we kort een
onderwerp zullen bespreken, waar
iedereen over mee kan praten! En de
PLUS houdt in dat we na de koffie nog
een drankje met elkaar drinken.
Als u zich aanmeldt bij Margreet Denekamp (tel. 5052871) of bij Lies
Koenderman (tel. 5052073), dan kunnen wij gelijk vervoer voor u regelen.
Op 19 september is er weer koffieochtend van 10.30 uur tot 11.30 uur.
Iedereen is van harte welkom!!.
2 Augustus kunt
u komen eten
in de Ter Coulsterkerk. Het
menu hangt
op het prikbord in de hal van de kerk. Met diëet
wordt rekening gehouden, maar
geeft u het wel even door. We beginnen om 18.00 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 of via
het formulier dat in de kerk ligt.
U bent van harte welkom.

Meezing-avond
met poëzie en orgelspel
Op vrijdag 12 oktober a.s. wordt er
een meezing-avond georganiseerd
door organist Jan Visser. De avond
vindt plaats in de ter Coulsterkerk en
begint om 20.15 uur.
Er zullen bekende liederen gezongen
worden en bijpassende bijbelteksten
en gedichten worden uitgesproken.
Liederen die worden gezongen zijn
o.a. Door de wereld gaat een woord (Feike
Asma), Ps 146 (Jan Zwart), Abba Vader
(Teke Bijlsma) en Neem mijn leven laat
het Heer (KlaasJan Mulder).
U kunt uw lievelingslied opgeven om te
laten zingen. Stuur een mail met uw
lied naar janvisser54@outlook.com
Veel inzendingen met hetzelfde lied
worden gehonoreerd.
Tot vrijdag 12 oktober, Jan Visser
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Oproep voor Poëziedienst Twee huwelijken
op 4 november
Op donderdag 8 augustus hopen
Niels Gottmer en Lisanne Zeldenrijk met
elkaar te trouwen. Niels en Lisanne
wonen in Limmen. Op deze feestelijke dag zijn zij op zoek naar een moment van bezinning over de liefde en
het leven. Zij zullen de zegen ontvangen in een viering in de Protestantse
Kerk te Limmen. De viering begint om
15.30 uur.
Zo om het jaar houden we in de Ter
Coulsterkerk een poëziedienst, waarbij "gedichten met een verhaal" worden afgewisseld met zang en muziek.
De reacties op deze diensten zijn zeer
positief en daarom gaan we er natuurlijk mee door. In de planning voor
dit najaar is er een nieuwe datum
geprikt en wel op:
zondag 4 november!
Het is de bedoeling om gedichten die
je in je hart hebben geraakt, of waar
je een bijzonder verhaal bij hebt, of
die al jaren met je meegaan, een plek
te geven in het geheel van een kerkdienst. Diverse mensen werkten al
eerder mee, en die mogen zich natuurlijk ook melden, al zien we ook
graag mensen die nog niet eerder
meewerkten, zodat de veelkleurigheid van onze gemeente nog zichtbaarder wordt.
Daarom hierbij een open oproep. Een
ieder die het leuk vindt om medewerking te verlenen aan deze dienst kan
zich melden bij ondergetekende. De
voorbereiding vind plaats eind september - begin oktober en beperkt
zich tot één of twee avonden. Ik zie
uw reactie graag tegemoet.
Ds. Edward Kooiman,
072-8885550 of ejkooiman@ziggo.nl

Op woensdag 13 november hopen
Corry Kluijtmans en Cor Blok uit Heiloo
met elkaar te trouwen. Ook dit huwelijk zal plaatsvinden in de Protestantse Kerk te Limmen. Voorafgaand aan
de viering wordt in de kerk het burgerlijk huwelijk gesloten. Om 14.00
uur is dan de trouwdienst.
In beide diensten hoop ik voor te
gaan. Beide bruidsparen wensen wij
vanaf deze plek een mooie huwelijksdag toe en een gezegend en gelukkig
leven.
Ds. Hanneke Ruitenbeek

Ontmoeten
Ontmoeten is
kijken en zien
luisteren en horen,
je verbazen en verwonderen
Echt zien en echt horen
horen wat de ander zegt
In plaats van wat je zou willen horen
Ontmoeten is een avontuur,
openstaan voor de ander,
openstaan voor je omgeving
Ontmoeten is jezelf tegenkomen
in de ogen van een ander,
die een spiegel is voor jezelf
Ontmoeten is de ander
het beste van jezelf laten zien
en het beste in de ander willen ontdekken

Gezocht: 20-30-40ers
20ers, 30ers en 40ers uit de gemeente Heiloo en Limmen. Lijkt het je leuk
om elkaar te ontmoeten en elkaar te
spreken bij een gezellige borrel? Stuur
dan een mailtje naar joycegwendolynn@hotmail.com of stuur een
whatsappje naar 0638336446.

Ontmoeten is de ruimte krijgen
en de ander de ruimte geven,
zodat je allebei de wereld kunt ontdekken
Ontmoeten is jezelf kunnen zijn,
samen groeien,
elke ontmoeting is een nieuw begin.
Carolina Jovanovic (Diaconie Heiloo)
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Kerkdiensten en algemene informatie
Gemeentezondag Limmen

Eens komt de grote zomer
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Eens zei ik ja tegen iemand of iets ...

waarin zich ‘t hart verblijdt.
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Wij gedenken ...

God zal op aarde komen
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Mens in Beeld: ds. Peter Verhoeff

met groene eeuwigheid.
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Diaconie

10

Boek: De wintertuin van Jan Konst
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Zinnige Zomeravonden e.a. activiteiten

De hemel en de aarde
wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren
in heel zijn creatuur.
Lied 747: 1

De bijbel kent maar twee seizoenen: zomer en winter.
De zomer is de tijd van oogsten.
Maar de zomer is ook een metafoor die volmaaktheid
uitdrukt en schoonheid.
De zomer zit vol verwachting.
Vandaar dat ook de toekomst van God, mens en aarde
wordt gevangen in het beeld van de zomer.
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Kerkdiensten
22 juli, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk:
ds. K.G. Zwart, Amsterdam
collecte: Bartimeus/Sonneheerdt
Protestantse Kerk Limmen: Avondmaal
ds. R.J. Blaauw, Heiloo
collecte: Bartimeus/Sonneheerdt
GGZ: M. Braamse + Zomerzingen
29 juli, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. E. Kooiman
Heilig Avondmaal
collecte: Ronald McDonaldhuis Alkmaar
Protestantse Kerk Limmen:
ds. J. de Vries, Alkmaar
collecte: Lerato, theol. onderw. Z.A.
GGZ: M. Braamse + Zomerzingen

9 september, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek
collecte: Jeugdwerk JOP
Protestantse Kerk Limmen:
ds. S. Rozendal, Alkmaar
collecte: KNRM (reddingsmaatsch.)
collecte 2: Jeugdwerk JOP
GGZ: M. v.d. Giesen + Saskia
16 september, 10.00 uur Vredesweek
Ter Coulsterkerk: + kindernevendienst
ds. Ds. E Kooiman
collecte: Vredeswerk
Protestantse Kerk Limmen:
ds. L.J. Rasser, Amsterdam
collecte: Prot. Koopvaardijwerk A'dam
GGZ: H. de Haan + Zomerzingen

5 augustus, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek
collecte: buurtbus Heiloo
Protestantse Kerk Limmen: ds. E. Kooiman
collecte: Kerk zonder Grenzen
GGZ: M.J. v. Bolhuis + Zomerzingen
12 augustus, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk:
ds. A. Blokker, Callantsoog
collecte: Vrouwenpastoraat (zie pag.8)
Protestantse Kerk Limmen:
ds. R.J. Blaauw, Heiloo
collecte: Vrouwenpastoraat (zie pag.8)
collecte-2: ZomerZending (zie pag.8)
GGZ: M. v.d. Giessen + Zomerzingen
19 augustus, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. E. Kooiman
collecte: de Herberg Oosterbeek
Protestantse Kerk Limmen:
ds. H.R. Hummelen, Egmond binnen
collecte: de Herberg Oosterbeek
GGZ: M. Braamse + Zomerzingen
26 augustus, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk:
ds. R. Erkelens, Alkmaar
collecte: ZomerZending (zie pag.8)
Protestantse Kerk Limmen:
mw. J. v. Steen, Alkmaar
collecte: Fonds Bijzondere Noden
GGZ: H. de Haan + Zomerzingen
2 september, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: + kindernevendienst
ds. E. Kooiman
collecte: ’t Praethuis Alkmaar
Prot. Kerk Limmen: ds. H. Ruitenbeek
Gemeentezondag (zie hiernaast)
collecte: Leefgem. de Bondgenoot
GGZ: M.J. v. Bolhuis + Zanggroep
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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

Gegevens Heiloo
‘Daar word ik stil van’
Gemeentezondag in Limmen
Soms valt een mens stil. Dat kan zijn
van verwondering of ontroering.
Door een verhaal, een schilderij, de
natuur en muziek.
Soms val je stil van verbijstering.
Om een verhaal dat je hoort.
Door beelden op de tv.
Je valt stil omdat iets je raakt en je
even geen passende woorden weet.
Het overkomt je.
Stilte kan je ook zoeken. Om tot jezelf
te komen of uit te rusten.
In bijna alle religies heeft stil worden
ook te maken met God zoeken.
Op de gemeentezondag 2 september
hopen we eens meer van elkaar te
horen waar wij zoal stil van worden.
Allereerst in een kerkdienst die anders
dan anders zal zijn. En daarna in verschillende activiteiten. We besluiten
met een gezamenlijke maaltijd en
sluiten af om 14.00 uur.
Komt u ook? En wij stellen ons voor
dat u ons allemaal stil krijgt door het
lekkers dat u thuis maakt en meeneemt voor het buffet bij de lunch!
Wij rekenen op u.
Namens de voorbereidingsgroep,
Ds. Hanneke Ruitenbeek

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
____________________________________
Van 11 augustus t/m 2 september
ben ik met vakantie. Voor pastorale
ondersteuning kan contact worden
opgenomen met ds. Edward Kooijman en ds. Hanneke Ruitenbeek.
André Martens

Eens zei ik ja tegen iemand of iets ….. (Dag Hammarskjöld)
Merkstenen
Bovenstaande woorden zijn van Dag Hammarskjöld
(geboren in 1905), een Zweedse diplomaat. Van 1953 tot
hij op 18 september 1961 verongelukte tijdens zijn vredesmissie in Congo was hij secretaris-generaal van de
Verenigde Naties. Postuum kreeg hij de Nobelprijs voor
de Vrede. Toen zijn dagboek ‘Merkstenen’ werd gevonden en in 1963 gepubliceerd wekte het, zelfs bij mensen
die hem goed hadden gekend, verbazing en bij sommigen ook ergernis. Hoe kon zo’n intellectueel en wereldwijs mens zo diep religieus zijn!
Hammarskjöld trok er graag op uit, het onherbergzame
Lapland in. Hij markeerde zijn tochten met stenen om
niet te verdwalen. Dat was nog in een navigatieloos
tijdperk. Zo heeft Hammarskjöld ook zijn persoonlijke
Merkstenen aangebracht. Zijn aantekeningen zijn als
markeringen langs zijn eigen levenspad en de innerlijke
weg die hij ging.
Die weg liep niet langs gebaande paden. Hij was een man
‘lonely at the top’. Iemand met grote verantwoordelijkheden en niet makkelijk voor zichzelf. In alles lijkt hij een
man van de wereld, die het gemaakt heeft. Maar het was
niet zijn verdienste. Hij werd gedreven, gaf antwoord op
een roepstem die hem uitnodigde tot zelfovergave en
liefdevolle dienst aan de Ander.

de stilte. Uiteindelijk was het een voor mij onbekende
loopbaanbegeleider die tegen mij zei: ‘als je over mensen
en geloven praat begin je te stralen’. Ik had het nodig dat
een ander mij bevestigde in iets wat ik ten diepste ook
wist.
Stilte
Ik heb geleerd dat als in de stilte alle stemmen van buitenaf, maar zeker ook van binnen in jezelf tot zwijgen
komen, er ruimte en vrijheid ontstaat om God de kans te
geven tot je te spreken en zijn werk te laten doen. In de
stilte word je aangesproken. De stilte nodigt uit eerlijk
naar jezelf en de ander te kijken en je opnieuw toe te
wijden aan dat wat boven jezelf uitstijgt.
Stilte - een mooi vakantiethema. Maar dat niet alleen. In
de hectiek van een druk leven helpt stilte je om je eigen
innerlijke vrijheid te bewaren en jezelf beter te kunnen
verbinden met je omgeving: familie, vrienden, kerk. En
om in de woorden van Hammarskjöld te blijven: een open
vochtige grond blijven in de vruchtbare duisternis waarin de regen valt en het zaad ontkiemt.
Pastor André Martens

De A(a)nder
Ik kreeg deze tekst van mijn docent tijdens mijn opleiding
tot kerkelijk werker, aan het einde van een supervisietraject. De woorden raakten mij en zijn me altijd bijgebleven.
Bij mijn afscheid als directeur van basisschool Annie MG
Schmidt in Amsterdam, heb ik deze tekst op de uitnodiging gezet. Als men mij vroeg waarom ik op 56-jarige
leeftijd deze carrièreswitch maakte dan kon ik maar op
één manier antwoorden: ik voel me geroepen, uitgenodigd om in Gods wijngaard aan het werk te gaan. In
liefdevolle dienst aan de Ander die mij geroepen heeft.
Net als Hammarskjöld hoorde ik Gods stem in de stilte.
Op een moment in je leven dat je niet zo goed weet wat
je wil en wat de toekomst voor je in petto heeft. Dat maakt
je onrustig. En daar waar ik mijn hele leven Gods leiding
heb mogen ervaren in de te nemen stappen, was daar nu
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Wij gedenken ....
Op 8 maart dit jaar overleed Ben van
der Raa, weduwnaar van Hanny, op
81-jarige leeftijd. Ben was een bijzondere man. Vrolijke lach, grote snor,
een woordje voor iedereen, humor
en een eenvoudig en groot geloof.
In een volle Witte Kerk namen we op
15 maart 2018 afscheid van hem,
samen met Marion, Wallie en hun
dochter Jessie, met familieleden van
zijn en zijn vrouws kant en met al die
mensen die ergens in hun leven Ben
wel eens, of meer dan eens, waren
tegengekomen.
Ben was Amsterdammer en had het
niet makkelijk in zijn jeugd; vader
jong overleden en hij moest al jong
verantwoordelijk zijn en keihard
werken. Hij was, omdat het anders
niet goed zou gaan, heel gedisciplineerd en hard voor zichzelf. Hij was
dol op mensen, maar kon naïef zijn.
Hij wilde zo graag dat het goed was
en stond dan al te stralen als anderen
nog moesten ontdooien. Maar hij
kwam ook soms van een koude kermis thuis. Was hij toch weer te goed
van vertrouwen geweest!
Toen Hanny was overleden, bleef hij
heimwee naar haar houden. Dat begrepen we. Maar we waren Ben
dankbaar dat hij zoveel andere mensen in zijn armen sloot. Niet letterlijk,
bescheiden als hij was. Maar Ben had
nu eenmaal een groot verlangen dat
het hier, bij hem en in zijn buurt, een
beetje vrede op aarde was.
In alle tegenslagen en op het laatst
ook de ziekte en wie weet ook de pijn
(maar hij gaf geen krimp), bleef hij
groots in zijn geloof. Hij was daarin
een jongensachtige man die dwars
door alle menselijke gedoe gewoon,
als een kind, bleef vertrouwen op God
en ondanks zijn tegenslagen en teleurstellingen deze nooit aan de
hemel heeft verweten.
En daarom waren er zoveel mensen.
En daarom hadden we zoveel mooie
muziek en goede woorden aan elkaar
en in gedachten aan hem te geven.
Ben van de Raa weet nu, nu hij gestorven is, wat niemand van ons nog
weet. Maar ik denk zomaar dat hij niet
kan wachten om ons allemaal, op
ieders eigen tijd, te laten zien hoe
mooi het daar is. Want geluk, echt
geluk, is altijd om te delen met
elkaar…
Mede namens André Martens, Aart Mak
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Op 12 juni 2018 overleed Jan de
Groot. Hij is 79 jaar geworden. Samen
met zijn vrouw Marja woonde hij aan
de Wilgenlaan. Hoewel zijn gezondheid de laatste jaren steeds meer te
wensen overliet, kwam het overlijden
onverwacht. Wel als een bevrijding,
maar dat maakt het verdriet en gemis
er niet minder om. Voor Marja betekent het na 54 jaar haar maatje los te
moeten laten.
Jan had een moeilijke jeugd. Op zijn
18e is hij het huis uitgegaan en zijn
eigen weg gegaan. Op die weg ontmoette hij Marja. Jan was stoffeerder
en samen bouwden ze de winkel op.
Dag en nacht waren ze er mee bezig.
Hij was er trots op, hij had iets moois
bereikt! Jan was gek met zijn Marja
en op de kinderen en het kleinkind.
Jan was streng voor zichzelf. Hij
leefde sober. Voor anderen, zijn
gezin, was hij streng maar rechtvaardig. Recht is recht en krom is krom.
Hij was daarin getekend en gevormd
door het leven. De laatste jaren werd
hij kwetsbaarder en liet meer zien van
wat hij voelde en dacht.
Jan heeft in zijn leven Gods stem
gevolgd, met de Bijbel als Gods
woord en metgezel. Jan is thuis bij
zijn Vader. Daar staat de tafel ook
gedekt. Het brood wordt gebroken,
de ogen geopend. Jan mag zijn
Schepper aanschouwen.
Wij wensen Marja en haar gezin Gods
nabijheid en troost toe in het verdriet
en gemis.
Pastor André Martens
Na een kort ziekbed overleed Karel
de Ruiter van de Pastoor van Muijenweg op 6 juni op de leeftijd van 88
jaar. Karel was een veelkleurige man
met hoekige, maar ook met hele
zachte kanten. Een krachtige persoonlijkheid die graag de aandacht
had; vol humor, maar ook met ongezouten opinies. Een man met een
positieve levenshouding, maar ook
soms met een zeer kritische blik. Zijn
werkzame leven was bijna net zo
veelkleurig als zijn karakter. Hij zat
jaren op zee, werkte bij Heineken,
was vertegenwoordiger, handelde in
parketvloeren en werkte ook jarenlang bij het GAK in de buitendienst-controle.
Op de rouwkaart stond een - door
hemzelf gekozen - tekst uit het bijbelboek Prediker: “Alles heeft zijn uur
en ieder ding onder de hemel zijn tijd.
Er is een tijd om te baren en een tijd

om te sterven”. Het waren woorden
die Karel in de laatste dagen van zijn
leven rust gaven. Hij had er vrede mee
dat zijn ‘tijd’ gekomen was. In aanwezigheid van zijn kinderen en kleinkind
- en allen die hem lief waren - werd
de afscheidsdienst gehouden op zaterdag 9 juni in de Ter Coulsterkerk.
In die dienst stonden we stil bij die
woorden uit Prediker. Het orgel klonk
veelvuldig, naar de wens van de
overledene. Na afloop is hij begraven
op de Algemene begraafplaats op de
Holleweg. Wij wensen zijn familie
troost en sterkte.
Ds. Edward Kooiman
Op 22 mei overleed op de leeftijd van
93 jaar Ank van Ginkel- Rechsteiner.
Zij woonde aan de Arklaan. Haar
overlijden kwam geheel onverwacht.
Ze is in haar slaap overleden.
In de uitvaartdienst in de Ter Coulsterkerk werd Ank op warme en liefdevolle wijze door de kinderen en
kleinkinderen herdacht. Ze had haar
ideeën over haar uitvaart op papier
gezet en zo werd het een dienst
waarin zij door woord en muziek tot
ons sprak.
Ank wilde tot haar overlijden van alles
op de hoogte blijven. Ze had een
brede interesse en daar sprak ze op
haar eigen -uitgebreide- manier over.
Hoewel ze veel wist was het toch ook
een vrouw die niet op de voorgrond
wilde treden. Ank was een voorbeeld
van de betekenis die ouderen kunnen
hebben in deze wereld. Ze was een
levend archief van de familiegeschiedenis, ze vertegenwoordigde de langere lijnen van doorgaande generaties. Ze begroette nieuw leven: kinderen en kleinkinderen nam ze op in de
keten van generaties. Ze heeft hen
ontvangen en, misschien wel het
belangrijkste, hun bestaan bevestigd
door het te zegenen en te beamen.
Ze was een vrouw vol verhalen. In
haar verhaal kwam ze tevoorschijn.
Voor haar was de Bijbel een boek vol
verhalen. In haar leven zocht ze naar
verbinding tussen haar verhaal en het
verhaal van God en ze deed dat met
een voorliefde voor metaforen en
beelden. God is liefde en God vergeeft, daar was ze van overtuigd. Die
innerlijke overtuiging bewaarde en
koesterde ze in haar hart. Haar verhaal gaat door als getuigenis achtergelaten en meegegeven. Psalm 131: 1,2
Pastor André Martens

Mens in beeld: ds. Peter Verhoeff
Peter Verhoeff (1962) studeerde theologie
in Leiden, was predikant in Halle en is vanaf
2000 verbonden aan de Protestantse Ge
meente te Alkmaar. Ds. Verhoeff was sinds
2006 lid van de synode ('hoogste' kerkver
gadering) van de PKN en van 2009 tot 2013
was hij praeses (voorzitter). Verhoeff was in
het verleden voorzitter van de predikanten
beweging ’Op Goed Gerucht’. Per 1 sep
tember a.s. is hij de classispredikant voor
Noord-Holland. Het aantal classes van de
PKN - met 150-200 kerkelijke gemeenten in Noord-Holland is gereduceerd van 7
naar 1. De classispredikant moet volgens
de site van de PKN niet in de eerste plaats
een manager zijn, maar een inspirator, een
aanjager van het kerkelijk gesprek, met
aandacht voor inhoud en hart van het
kerk-zijn.
Op 18 juni j.l stelde ik voor ons kerkblad een
aantal vragen aan ds. Verhoeff over zijn
nieuwe functie.
Wat houdt de nieuwe functie in?
De synode van de PKN heeft besloten
tot een vereenvoudiging van de
kerkorde en de kerkelijke organisatie.
Het doel ervan is om te zorgen dat de
energie van de kerk geconcentreerd
kan worden op de inhoud van het
kerk-zijn. Als classispredikant heb ik
in Noord-Holland ongeveer 160 gemeenten onder mijn hoede. Een keer
per 4 jaar bezoek ik iedere gemeente,
zowel de beroepskrachten als de
kerkenraad. Ik zal dan vragen hoe het
gaat, proberen adviezen te geven, en
ook overleggen hoe iedere gemeente steun kan ontvangen of geven aan
kerken in de buurt, zodat de kerk ook
bij teruggang in ledental in iedere
plaats in stand kan blijven. Een classispredikant is voor 5 jaar benoemd,
en die benoeming kan eenmaal met
5 jaar verlengd worden.
Waarom ambieerde U deze functie?
Ik ben 15 jaar met veel voldoening
gemeentepredikant geweest, en
werd daarna voorzitter van de Generale Synode, van 2009-2013. Ook dat
was een inspirerende taak. Daarna
wilde ik niet terugkeren in mijn oude
functie, omdat in die vier jaar veel
veranderd was in Alkmaar, en ik natuurlijk ook zelf veranderd was door
mijn werk als synodevoorzitter. Toen
heb ik de taak van regionaal adviseur
op me genomen voor Noord-Holland, Utrecht, en Flevoland, waar veel

Bedankt!
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor
de lieve woorden van bemoediging,
de kaarten en de bloemen voor mijn
operatie en de tijd daarna. Hartverwarmend! Met groeten, Elleke Metz.

regelwerk aan te pas komt. De nieuwe
taak van classispredikant brengt me
weer dichter bij het leven van de
plaatselijke gemeenten, en daar zie ik
naar uit.
Hoe gaat U de functie invullen?
In de PKN geldt het primaat van de
plaatselijke kerk. Een classispredikant
is dus geen bisschop met grote bevoegdheden. Maar ik hoop in de loop
van de komende jaren een goede
band op te bouwen met gemeenten
en voorgangers zodat ik kan helpen
problemen bespreekbaar te maken
en oplossingen te zoeken. Ik hoop
ook heel vaak zondags voor te gaan
in kerkdiensten in mijn regio.
U was een van de voormannen van de
theologenbeweging Op goed gerucht.
Deze beweging staat voor “Vrijheid en
ruimte in theologie en geloof, gevoed door
zorgvuldige aandacht voor Schrift en tra
ditie”. Gaat dat een rol spelen in uw werk?
Ik heb deze beweging helpen oprichten aan het eind van het soms moeizame proces Samen op Weg, om bij
te dragen aan nieuw inhoudelijk elan
van de kerken. Daarna is de leiding
van deze beweging door anderen
overgenomen. Als predikant heb je
een persoonlijke overtuiging die ook
mag meespelen in je werk. Anders
ben je niet authentiek. Maar ik zal als
classispredikant ruimte geven aan de
volle breedte van de kerk, in NoordHolland variërend van vrijzinnig tot
orthodox of evangelisch.
Geert Booij

Dank
Het valt niet mee uit handen te geven
wat je zolang hebt gekoesterd.
Dank voor alle meeleven, hartelijkheid, praktische hulp na het overlijden van Krystian. Hartverwarmend.
Gerie Brouwer

Toen ik na een ziekenhuisopname
weer in de kerk kwam, waren de
bloemen voor mij. Een mooi rood
Pinkster-boeket. Heel hartelijk dank
daarvoor. Ook voor de kaart met zoveel namen. De bloemen hebben
veertien dagen voor mijn raam gestaan. En elke dag voel(de) ik mij een
stukje beter.
Etty Steenstra
Ik kreeg een prachtig boeket en een
mooie kaart namens de gemeente!
Ik luister naar de uitzending van de
kerkdiensten en voel mij op die manier toch verbonden. Ook de vele
kaarten en telefoontjes doen mij beseffen dat het “omzien naar elkaar”
heel belangrijk is voor mensen die
aan huis zijn gebonden.
Heel hartelijk dank, Tinie Schreiber
Wij willen u allen hartelijk bedanken
voor de prachtige bloemen, die wij
van u kregen ter gelegenheid van ons
60 jarig huwelijksfeest.
Annie en Gerko Dijkstra
Na mijn ziekenhuisopname kreeg ik
de bloemen van de kerk. Een prachtig
boeket, gebracht door Elly Kuyper,
waar ik van genoten heb. Een mooie
kaart erbij met goed te lezen handtekeningen. Heel erg bedankt!
Elly den Hartigh
Namens ons beiden warme dank
voor de attentie uit onze gemeente .
Telefoontjes, kaarten en bloemen
doen het altijd! Op deze leeftijd een
dergelijke operatie aangeboden te
krijgen is wel om dankbaar en stil van
te worden ...waarom de één wel en ...
Je bent overrompeld! Bep en Simon
Na een ongelukkige val tijdens een
gecompliceerde griep, heb ik mijn
enkel gebroken en mijn knieband
gescheurd. Na ziekenhuisopname en
revalidatieperiode elders in het land
was ik, nu weer thuis, blij verrast met
de bloemen uit de kerk. Hartelijk dank
hiervoor. Jitske Landstra.
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Collectes bij de kerkdiensten
22 juli:Bartiméus/Sonneheerdt
Bartiméus Sonneheerdt maakt zich
sterk voor blinde en slechtziende
mensen. Zij geven mensen die blind
of slechtziend zijn de kans om zo
zelfstandig mogelijk te leven, mee te
doen in de maatschappij en hun talenten te ontwikkelen. Om dat voor
elkaar te krijgen, zamelt Bartiméus
Sonneheerdt geld in voor innovatieve
projecten én proberen zij mensen
bewust te laten worden waar blinden
en slechtzienden dagelijks – soms
letterlijk – tegenaan lopen. Zij zijn
volledig afhankelijk van giften en
ontvangen geen overheidssubsidie.

Limmen 12 aug. en Heiloo 26 aug.:
gehandicapte kinderen in Kameroen
In Kameroen worden gehandicapte
kinderen vaak uit schaamte thuis
gehouden. Ze krijgen daardoor geen
onderwijs. De school Fedeme biedt
dove kinderen en kinderen met een
verstandelijke handicap onderwijs en
gedragstherapie.
De school staat in de hoofdstad Douala in het zuiden van Kameroen. Hier
leren kinderen eenvoudige praktische vaardigheden, zoals knutsel- en
handarbeid en sociale vaardigheden.
Oudere kinderen krijgen vakonderwijs en leren bijvoorbeeld naaien,
houtbewerking of teenslippers maken.
Zo kunnen ze bijdragen aan het gezinsinkomen. De bovenverdieping is
ingericht als nachtopvang voor leerlingen die van ver komen. Fedeme
adviseert ook ouders en verzorgers
hoe ze het beste met hun kinderen
kunnen omgaan. Met de steun van
Kerk in Actie kunnen ieder jaar dertig
kinderen passend onderwijs krijgen.
12 augustus: Vrouwen Pastoraat
De stichting VPSG (Vrouwen Pastoraat Seksueel Geweld) is een kenniscentrum op het gebied van seksueel
geweld in relatie tot zingeving en
godsdienst. De VPSG is als oecumenische stichting gespecialiseerd in
het leggen van verbanden tussen
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seksueel-geweldtrauma's en godsdienst- of zingevingtrauma's.
De VPSG is er voor alle vrouwen en
mannen die hulp nodig hebben bij de
verwerking van seksueel geweld,
persoonlijk of indirect ervaren. Ook
biedt de VPSG voorlichting, scholing,
training en ondersteuning aan professionals en vrijwilligers.

INLIA: Omdat het
om mensen gaat
Zondag 24 juni zijn twee diaconieleden van Heiloo naar de afsluiting van
het evenement 30 jaar Charter van
Groningen geweest in Groningen.
Een kaarslicht-estafette, die op zaterdag 7 april in de Doopsgezinde Martinikerk in Groningen van start was
gegaan en in de daarop volgende
weken langs kerken in alle provincies
van ons land reisde, om uiteindelijk
op 24 juni weer terug te keren in
Groningen.

Stichting INLIA (de organisatie die kerk
gemeenschappen ondersteunt op het ge
bied van het opvangen en begeleiden van
asielzoekers in nood) en de vluchtelingengemeenschap hadden in de Martinikerk een mooie dienst georganiseerd. Met het binnendragen van de
brandende kaarsen werd de dienst
begonnen. Lezingen uit de Bijbel, een
mooi gedicht, het optreden van een
koor, een prachtig lied met gitaarbegeleiding, ... allemaal door predikanten, kerkwerkers en niet te vergeten
de vluchtelingen zelf. Aan het eind
werd het Heilig Avondmaal gevierd.
Het was een voorrecht om erbij aanwezig te mogen zijn.
Zie ook het gedicht 'Ontmoeting' op pag. 2
Carolina Jovanovic, diaconie Heiloo

‘Samen voor Kenia’-taarten
HEILOO - Zondag 17 juni hebben Ilja
Jonk en ik voor het project ‘Samen
voor Kenia’ taarten verkocht. Dit
hebben wij gedaan om geld op te

halen om een school te bouwen voor
400 leerlingen in Sakutiek. De actie
was zeer geslaagd en wij waren heel
blij dat we dit mochten doen. We
hadden op een paar stukjes brownie
na alle 8 de taarten verkocht! Door de
verkoop en de gulle bijdragen hebben wij in totaal €213,75 opgehaald!
Dit is meer dan ik had verwacht.
Daarnaast hebben de Diaconie en het
College van Kerkrentmeesters nog
een prachtige bijdrage gedaan. Heel
hartelijk dank. Wij zijn blij dat we dit
mochten doen in de ter Coulsterkerk.
Nogmaals wil ik u allen danken voor
uw bijdrage en na onze reis naar
Kenia kom ik u vertellen hoe het is
geweest en hoe het is gegaan.
Wietske Postma

Winterkleding Zeemanshuis
Op 16 september gaat ds. Rasser,
havenpredikant in Amsterdam, voor
in de dienst in Limmen. De collecte
voor is deze zondag voor “zijn” werk
in het zeemanshuis. Wij willen ervoor
zorgen dat hij een auto vol met winterkleding mee naar Amsterdam kan
nemen. In de haven van Amsterdam
meren veelvuldig schepen aan met
een bemanning afkomstig uit warmere streken. Zij zijn vaak niet gekleed op ons klimaat. Ds. Rasser wil
hen graag van kleding voorzien waar
zij warm in blijven, zoals jassen, truien, mutsen, sjaals en handschoenen.
De voorraad is bijna op. Mocht u wat
van deze kleding over hebben, dan
kunt u die voor de dienst afgegeven.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn
dit die zondag te doen, dan kunt u
deze kleding ook eerder aan Dirk of
Margreet Denekamp, Zuidkerkenlaan
21, overhandigen. Namens de diaconie van Limmen alvast hartelijk dank.

Missie volbracht
Zaterdag 16 juni was de laatste dag
van mijn Opleiding Missionaire Specialisatie.
Ik heb mijn certificaat gehaald. Een
aantal kerkenraadsleden uit Heiloo
waren er getuigen van. Het was een
feestelijke dag.

alles wat in de kerk gebeurt. Dat helpt
om te waarderen wat er ís.
Het waren drukke en intensieve jaren.
Het is goed dat de opleiding nu klaar
is. Ik hoop dat het doorwerkt als
zuurdesem. Niet altijd en direct zichtbaar maar wel smaakmakend.
Ds. Hanneke Ruitenbeek

Missionaire opleiding rond

Het lukt niet om in één zin te zeggen
wat ik allemaal heb geleerd. We hebben colleges gevolgd, zijn op werkbezoek geweest bij pioniersplekken,
we hebben een theaterweekend
gehad en leiderschapsoefeningen.
Kortom: een breed aanbod waarbij
we werden aangesproken op onze
persoon, onze professie als theoloog
en ons ambt als predikant.
En dat allemaal in het kader van de
zoektocht naar missionair kerk zijn.
Het moge duidelijk zijn dat er in de
kerken grote veranderingen gaande
zijn. De krimp is er nog steeds niet uit
maar aan vitaliteit en verscheidenheid geen gebrek. Hoe verbind je die
bestaande vitaliteit aan nieuwe(re)
vormen van kerk zijn? Moet je, om
ruimte te maken voor iets nieuws,
misschien ook dingen los laten? Zit er
ruimte in ons denken om de vitaliteit
van een gemeente niet (alleen) af te
lezen aan het kerkbezoek of de grootte van een kerkenraad?
Dat betekent dat er goed nagedacht
moet worden wat een kerk, een geloofsgemeenschap eigenlijk is. Wat
ziet zij als de kern van haar bestaan?
Daarna komt de vraag wat er voor
nodig is om bij die kern te blijven. Dan
gaat het om geld, gebouwen, menskracht enz.
De inhoudelijke bezinning, bezinning
op het geloof en wat een geloofsgemeenschap is vormt de basis om op
verder te bouwen.
Het nadenken over deze vragen en
de consequenties ervan rond je niet
af in twee jaar. Dat gaat gewoon door.
De opleiding heeft mijn blik verruimd
en ik ben onder de indruk geraakt van

Na 4 jaar studie heeft ds. Ruitenbeek
de opleiding Missionaire Specialisatie
afgerond. Met plezier hebben Nita
Buitink, Peter van Dorsten en ik 4
zaterdagen op Hydepark in Doorn
meebeleefd, samen met andere kerkenraden. Zaterdag 16 juni was de
laatste dag en werd her certificaat
overhandigd door ds. Nynke DijkstraAlgra. Wij feliciteren ds. Hanneke
Ruitenbeek met deze opleidng!
Roelie van Diest

Van de redactie
Na het vertrek uit de redactie van Ida
van Aller hebben we een aantal edities met z'n tweeën moeten doen. Dat
leverde wat problemen op in verband
met vakanties.
Gelukkig heeft een nieuw redactielid
zich aangemeld: Pieter Jan van Roon.

Jeugdkerk op het water!
In de afgelopen weken is de jeugdkerk bezig geweest met het thema
water. In de bijbel staat water in heel
veel verhalen centraal.
De jongeren hebben verschillende
verhalen opgezocht en één daarvan
zelf uitgewerkt. Zij kozen voor het
verhaal dat Jezus over het water naar
zijn bange discipelen loopt.
Het aspect dat je heel veel kan als je maar
vertrouwen hebt in jezelf, anderen en/of
geloof sprak hen erg aan.
De jongeren zijn een zondag bezig
geweest met het maken van uitnodigingen voor andere jeugdkerkleden.
De laatste zondag, wat tevens ook de
afsluiting was, hebben we geprobeerd het verhaal beeldend te maken.
Dit door over het water te lopen in
een hele grote bal van wel drie meter
doorsnee. Dit viel niet mee, zeker niet
met de wind en stroming. Gelukkig
konden ze elkaar op sleeptouw
nemen. Met nog een gezellige picknick hebben we dit seizoen van de
jeugdkerk afgesloten.
Op 2 september starten we weer met
frisse moed en een iets andere opzet.
Fijne vakantie allemaal en tot 2 september!
Groet, Jan Anne en Henny

Pieter Jan (zie foto) woont met Esther
sinds kort in Heiloo, na een werkzaam
leven bij de marine. In dat verband
waren zij een aantal jaren op Curaçao
gestationeerd, waar Pieter Jan ook
actief was bij het kerkblad.
Ook de redactieraad heeft versterking
gekregen en wel in de persoon van
Geert Booij.
We zijn blij met hen en we vertrouwen op een goede samen werking!
Alle lezers een goede zomertijd gewenst,
De redactie
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Boekbespreking
door Geert Booij

kinderen en kleinkinderen, weerspiegelt de Duitse geschiedenis vanaf het
Keizerrijk.
Brigitte, dochter van Hilde, werkt als
onderwijzeres. Omdat ze geen lid
willen worden van de partij, worden
zij en haar man nooit bevorderd. Hun
dochters krijgen meer kansen na de
opheffing van de DDR in 1989.
Het boek eindigt in het heden, als
Brigitte haar schoonzoon Jan meeneemt naar haar geboorteplaats en
haar geschiedenis vertelt.
Het is een prachtig boek omdat het
de geschiedenis vertelt van gewone
mensen die steeds keuzes moeten
maken, tegen de achtergrond van de
veelbewogen Duitse geschiedenis.
Van harte aanbevolen!
Geert Booij

Uit de kerkenraad Heiloo
De wintertuin. Een Duitse familie in de
lange twintigste eeuw, Jan Konst
(Amsterdam: Uitgeverij Balans, 2018)
In 2011 had ik het voorrecht een semester te werken bij de afdeling Nederlands van de Freie Universität in
Berlijn. Er zijn aan die afdeling twee
hoogleraren verbonden, van wie één
voor letterkunde, dr. Jan Konst. Hij
werkt daar al een jaar of twintig, en is
gehuwd met een Duitse vrouw. Dit
voorjaar publiceerde hij een prachtig
boek over de geschiedenis van de
familie van zijn vrouw: 4 generaties,
een periode van 130 jaar, en een familie die veel heeft meegemaakt:
twee wereldoorlogen, economische
crises, de opkomst van het fascisme,
het leven in de DDR, en tenslotte de
‘Wende’ van 1989.
Emil, de overgrootvader van Jans
vrouw is geboren in een dorp in Saksen, en ontworstelt zich aan zijn
eenvoudige milieu, hij wordt ‘professor’ aan een gymnasium in een stadje in Saksen. Zijn dochters Hanna en
Hilde trouw met respectievelijk Hans
en Helmuth. Hans wordt lid van de
NSDAP, Helmuth niet, en beide mannen overleven de 2e wereldoorlog.
Grootmoeder Hilde maakt alle perioden en gebeurtenissen mee, ook het
bombardement op Dresden in februari 1945. Haar lot, en dat van haar
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We zijn blij dat Jacob Ouderkerken
bereid is gevonden om ouderling-kerkrentmeester te worden. Hij zal in
de eredienst van zondag 2 september
worden bevestigd. In deze dienst gaat
ds. Edward Kooiman voor.
De flyer, die door de vacaturecommissie op Pinksterzondag is uitgedeeld heeft positieve reacties opgeleverd. De redactiecommissie en de
redactie van het kerkblad wordt uitgebreid en ook de kosters krijgen
versterking. Er is nog ruimte voor o.a.
kosters op de zondagmorgen. Mocht
u meer willen weten, neem gerust
contact met ons op. Met vele handen
wordt het werk lichter en gezelliger!
Hartelijk groet, Nita Buitink (scriba)

traden zaterdag op in een ontspannen sfeer.
Dank aan de inzet van onze kunstenaars
uit de kerk en aan de vrijwilligers!
Graag doen we volgend jaar weer
mee! ( meer foto’s op de website)
Roelie van Diest

Vrijwilligers gezocht
Openmonumentendag
De Protestantse kerk in Limmen is dit
jaar open met de Openmonumentendag
op zondag 9 september. De kerk is
dan open van 12.00 uur tot 17.00 uur.
Voor het goede verloop van de dag
zijn gidsen en suppoosten nodig die
de bezoekers welkom kunnen heten,
mini-rondleidingen verzorgen en
uitleg kunnen geven over de lange
geschiedenis van onze kerk.
Ik verzoek u graag te melden of u een
uurtje kunt optreden. In de kerk zijn
informatiefolders aanwezig. Gaarne
uw reactie naar:
Jan Korving, jan.korving11@gmail.com

Jaarrekening Limmen

Kunstparade
in de Ter Coulsterkerk
Vrijdag 22 en zaterdag 23 juni was de
Kunstparade ook in onze kerk te bewonderen. We hebben rond de 200
mensen ontvangen en leuke reacties
gehad. Er zijn goede gesprekken gevoerd en er is geluisterd naar muziek.
Duo Egelantier en de groep Laroes

De jaarrekening 2017 van de kerkrentmeesters is opgemaakt en staat
in een verkorte versie op de website
www.pknlimmen.nl onder: kerkenraad/
kerkrentmeesters/anbi-kerkrentmeesters
Het is mogelijk de volledige jaarrekening in te zien. De jaarrekening ligt,
na ontvangst van het kerkblad, tot 25
juli ter inzage bij kerkrentmeester
Toos van den Berg. Graag vooraf
even afspreken via telefoonnummer
072-5044133.
Geïnteresseerden kunnen ook een
digitaal exemplaar opvragen.
De kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Limmen
Jan Korving en Toos van den Berg

Maria, de kracht
van de liefde
musical over het leven van Maria

www.rvkcastricum.nl

Zinnige Zomer Avonden
Zomertijd – veel activiteiten liggen stil; fa
milie, vrienden zijn op vakantie. Voor wie
thuis blijven, is het soms een beetje saai.
Daarom organiseert de Raad van
Kerken Castricum in juli en augustus
een serie filmavonden onder de noemer Zin-in-Film voor thuisblijvers
maar ook voor zomergasten, voor
iedereen die daar wel zin in heeft.

Eerst is er een maaltijd: soep, een
broodje, koffie of thee.
Dan een film die aanspreekt, één die
inspireert, de moeite waard is. Tenslotte, voor wie dat wil, een moment
van bezinning en gesprek.
Voor de keus van de films en begeleiding van de gesprekken tekenen de
pastores uit Uitgeest/Akersloot en
Castricum en enkele enthousiaste
gemeenteleden.

Zomerschool in Alkmaar
‘Er is geen andere mogelijkheid dan moed’
Mystieke teksten voor mensen van nu
door vrouwen van geloof: Simone
Weil, Etty Hillesum, Dorothee Sölle
(foto-links), Ida Gerhardt (foto rechts) en
Maria de Groot
Zes zomerochtenden buigen wij ons
onder leiding van ds. Nielspeter Jans
over inspirerende geloofsteksten.
Data en tijd: maandag en donderdag:
13, 16, 20, 23, 27 en 30 augustus,
10-12 uur in de Vrijheidskerk, Hobbemalaan 2a, Alkmaar
U krijgt een leesmap; een vrijwillige
bijdrage wordt op prijs gesteld.
Opgave: Hannie Ulrich, 072-5120552
of Nielspeter Jans, 072-5157625 of
jansponne@hetnet.nl

Jaarmarkt Heiloo

Stichting “De Witte Duif” in Castricum is begonnen aan een nieuwe
musical: Maria, de kracht van de liefde. De musical is geschreven door
Gerard van Midden (tekst) en Gerard
van Amstel (muziek),
De musical vertelt het verhaal van een
reizend theatergezelschap dat aankomt in een dorpje. In overleg met de
dorpelingen besluiten ze om het levensverhaal van Maria, de moeder
van Jezus, tot leven te laten komen
in spel en zang. Door de voorstellingen van de theatergroep - die op een
verrassende manier scenes uit het
leven van Maria vervlechten met de
levensverhalen van de dorpelingen gebeurt er iets in het leven van vrijwel
alle dorpelingen. Soms is het net of
de dorpelingen zelf met Maria meelopen. Zo komt het verhaal van Maria
heel dichtbij.
De repetities zijn vanaf 5 september
op de woensdagavonden in het Clu
sius College, Oranjelaan 2A, Castricum.
De uitvoeringen zijn gepland eind
februari 2019.
De regie en muzikale leiding zijn in
handen van Marianne Beitler.

Woensdag 4 juli was er een gezellige
jaarmarkt in Heiloo. De Ter Coulsterkerk was open en niet alleen voor
toiletbezoek.
Er was een gezellig terras ingericht,
waar gratis koffie mét werd verstrekt.
Het concert in de kerk werd druk
bezocht evenals de herhaling hiervan
's middags in de Witte Kerk.
Dank aan alle medewerkers en bakkers!

Iedereen is van harte uitgenodigd om
mee te zingen en/of mee te spelen, je
hoeft hiervoor geen bijzonder zangof acteertalent te hebben! Deze musical betekent vooral samen optrekken, ieder met zijn of haar mogelijkheden en talenten, en samen toewerken naar een bijzonder eindresultaat
waarvan ook anderen kunnen genieten. Weet dat je van harte welkom
bent om mee te gaan zingen, spelen
of allebei!

Groep 8 van de Duif is op excursie
geweest naar de beide kerken in Heiloo. In de Witte Kerk beklommen ze de
toren met Steven Kalverdijk, ze speelden orgel met Gerard Leegwater en
liepen over de grafstenen met Jenny
Bikker. Ze maakten een tekening en
fietsten naar de Ter Coulsterkerk. Daar was Fia Brouwer-de Koning met iets
lekkers en vervolgens gingen ze mee met Hanneke Ruitenbeek om de
kerkzaal te bezoeken. Ze leerden o.a. waarom mensen naar de kerk gaan,
waarom ze geld ophalen en wat de regenboog voor de kerk betekent.
Hun tekeningen deden mee met de Kunstparade. Het was een prima ochtend,
die voor de 3e keer werd georganiseerd. Tot volgend jaar!

Interesse? Als je meer wilt weten, of
je wilt opgeven, neem dan contact op
met Isabella Branderhorst: 0251-655983
óf icbranderhorst@planet.nl

* in de Maranathakerk, Beatrixstraat,
hoek Kleibroek: dinsdag 24 en 31
juli en 14, 21, en 28 augustus.
* in de Schakel, achter de oude
Dorpskerk: dinsdag 7 augustus
Elke filmavond in Castricum begint
om 18 uur en duurt tot ca 21 uur.
Kosten: € 5,- per avond. Aanmelden
uiterlijk 1 dag tevoren via: 0251-654428
of riaritzema@kpnplanet.nl; 0251-654447
of hennie.brugman@zonnet.nl
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Er is nog zomer
Er is nog zomer en genoeg
wat zou het loodzwaar
tillen zijn, wat een gezwoeg
als iedereen niet iedereen
terwille was
als iedereen niet iedereen
op handen droeg.
Judith Herzberg

