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Kom erbij! Samen Eten!
In Limmen wordt weer een Samen
Eten-maaltijd georganiseerd voor
iedereen die aan wil schuiven voor
wat gezelligheid op woensdag 30
januari a.s. in de Protestantse Kerk
aan de Zuidkerkenlaan 25 in Limmen.
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!

De eerste gezellige maaltijd van 2019
hebben we al
achter de rug.
Op 7 februari bent u weer hartelijk
welkom. Het menu hangt zondag
voorafgaand op het prikbord in de hal
van de Ter Coulsterkerk. We houden
rekening met diëet als u dit vooraf
even doorgeeft.
Het driegangenmenu kost nog steeds
€ 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 van de Ter Coulsterkerk of bij
Gina Timmerman: 072-8795384 of
g_timmerman50@kpnmail.nl.
Tot dinsdagavond 20.00 uur.

Ontmoetingsmiddag
Donderdag 31 januari is er een ontmoetingsmiddag in de Ter Coulsterkerk en zal cantor-organist Gerard
Leegwater 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 er
zal 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?
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 21 februari. De heer Han Ellermeijer laat ons beelden zien over
het Zwanenwater, een natuurgebied
ten zuiden van Callantsoog. Het kent
vochtige duinvalleien, duinen met
duingras, duinheide en duinmeren.
Aan fauna zijn er de lepelaar, dodaars,
zomertaling en een honderd andere
vogelsoorten aanwezig.
U bent allen hartelijk welkom.
Marijke de Groot
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Graag willen we als Ter Coulsterkerk
weer meedoen aan de Kunstparade,
die dit jaar gehouden wordt op vrijdag
28, zaterdag 29 en zondag 30 juni.
Daarvoor vragen we kunstenaars uit
onze gemeente of ze zich bij ons
willen aanmelden voor de twee
dagen, die wij dan zullen gaan vullen,
aangezien we zondag natuurlijk niet
mee kunnen doen vanwege het feit
dat onze kerkdiensten dan plaats
vinden.
Het betekent voor de kunstenaars,
dat zij een flink aantal werken tentoon moeten stellen en dat zij donderdagavond 27 juni beschikbaar
moeten zijn om de tentoonstelling in
te richten. We willen proberen om
veel verschillende soorten kunst te
laten zien. Van te voren willen we een
keer met elkaar nadenken over hoe
we alles willen gaan vormgeven.
We gaan er met elkaar weer een
prachtig geheel van maken!
PR commissie
Roelie van Diest en Peter van Dorsten

Koffiedrinken
Limmen
Woensdag 20 februari, de derde
woensdag van de maand, is er weer
een koffieochtend in ‘Ons Huis’ aan
de Zuidkerkenlaan 23 in Limmen van
10.30 – 11.30 uur.
De volgende koffieochtend is op
woensdag 20 maart!
Iedereen is van harte welkom om
elkaar te ontmoeten en als afsluiting
te luisteren naar een mooi gedicht.
Voor vragen en/of vervoer kunt u
bellen met
Margreet Denekamp, 072-5052871 of
Lies Koenderman, 072-5052073

Bij de voorpagina
De eerste druk van de Statenvertaling verscheen in 1637, bijna twintig jaar nadat op de Synode van
Dordrecht besloten was de Bijbel
te vertalen rechtstreeks uit de
grondtalen.

Welkom
HEILOO - Wij vinden het fijn wanneer
mensen zich welkom voelen in onze
kerk, daarom staat er altijd iemand bij
de kerkdeur om u welkom te heten.
Soms komen we opeens handen tekort, door ziekte, door vragen, die
beantwoord moeten worden, door
uitdelen liturgieën etc.
Wie van u wil zijn of haar zondagse
bezoek combineren met meehelpen
in de welkomgroep, éénmaal in de
zes weken? Niets is zo belangrijk als
een goed contact met elkaar, vandaar
ons verzoek!
PR commissie,
Roelie van Diest en Peter van Dorsten

Kerkblad
Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen
Beste lezers,
Al weer bijna vier jaar verschijnt het kerkblad voor Heiloo en Limmen in
de huidige vorm, de laatste tijd zelfs volledig in kleur.
In de loop van de tijd is er een vastere vorm qua indeling ontwikkeld.
Zo beginnen we altijd met mooie foto's te zoeken of te (laten)
maken voor de voorzijde - deze hebben iets te maken met het
eventuele thema of met de periode van het jaar - en voor de
achterzijde een foto die past bij het gekozen gedicht. Het lastige is dat we niet zomaar (kostenvrij) een foto van internet
mogen plukken.
Heeft ú dus een mooie foto, evt. met een beschrijving of een
gedicht, die wellicht eens geplaatst zou kunnen worden, dan
houden wij ons aanbevolen……
Op pagina 2 komen alle ontmoetings-gelegenheden aan bod,
zoals maaltijden, koffieochtenden en -middagen enz.
Op de derde pagina proberen we, naast de inhoudsopgave en
het colofon, een zogenaamde blikvanger te plaatsen. Een gedicht en foto rond het thema, uitleg over de voorpaginafoto of
een enkele keer iets dat we 'kwijt' moeten.
Dan volgt op pagina 4 de informatie over de kerkdiensten in
Heiloo, Limmen en bij de GGZ. Ook de algemene informatie
rondom onze kerken en kerkenraden staat meestal op deze
pagina.
Het 'hoofdartikel' op pagina 5 is een inhoudelijk artikel van één
van onze pastores. Zij zorgen ook altijd voor één of meer bijpassende (grote en rechtenvrije) foto's. Binnenkort hopen we
hier af en toe een 'nieuwe' schrijver/ster te verwelkomen.
Dan volgen de pagina's met de 'in memoriam', de bedankjes,
pastorale artikelen en activiteiten, de rubriek 'Mens in beeld',
soms een boekbespreking, verslagjes van de kerkenraden van
Heiloo en/of Limmen, landelijk kerknieuws en nieuwtjes van
bijvoorbeeld de kinder/jeugdkerk of andere groepen.
Daartussen is er nog de diaconale pagina (8) met de korte beschrijvingen van de collectes die worden gehouden en natuurlijk het ZWO-nieuws.
Op de laatste bladzijden vindt u activiteiten uit het programma
voor spiritualiteit en geloofsverdieping.
Dit is de opzet. Maar uiteindelijk moet het één geheel worden
en moet er vaak flink wat geschoven en aangepast worden!

We wensen u een mooi nieuw
jaar met veel kijk- en leesplezier!
De redactie
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Kerkdiensten, Algemene gegevens
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Kerkasiel in Den Haag
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Ode aan de synode?
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Boekbespreking:
Ongelofelijk van Yvonne Zonderop
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Diaconie, ZWO
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Mens in beeld:
Mariet en Marinus Mooiweer
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Rond de Waterput

Colofon
Dit is een uitgave van de Protestantse
Gemeenten van Heiloo en Limmen
19e jaargang nr. 1, 23 januari 2019
Redactie: Ad Edelman, Pieter Jan van Roon
Ditje van Genderen, 072-5053449
De redactie behoudt zich het recht voor
ingezonden artikelen in te korten.
Vrijwillige bijdrage voor het kerkblad:
Limmen: NL24RABO 0336 4007 64
Heiloo: NL63INGB 0000 1833 80
t.n.v. Prot. Gemeente o.v.v. kerkblad 2019
Bezorging:
Limmen: C. van den Berg 072 - 5044133
Heiloo: C. Blijleven 072 - 5334893
c.blijleven@live.nl
B.g.g.: K. Mosselaar 072 - 5330417
Volgend nummer: 27 februari 2019
Kopij aanleveren bij:
kerkblad@pknheiloo.nl
uiterlijk dinsdag 12 februari
logo's/foto's apart aanleveren
www.pknheiloo.nl
www.pknlimmen.nl
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Gegevens Heiloo
Kerkdiensten
Voor evt. wijzigingen: zie websites
27 januari 2019, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek
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
3 februari, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk:
ds. B. Seelemeijer, Heerhugowaard
collecte: ZWO project Rwanda
Protestantse Kerk Limmen:
ds. J. de Vries, Alkmaar
collecte: KiA watersnood Bangladesh
GGZ: Marie José + Zanggroep
10 februari, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: + kindernevendienst
ds. S. ten Heuw, Castricum
collecte:Roemenië-project
Protestantse Kerk Limmen:
ds. J.S. Dijkhuizen, Bergen
collecte: Fonds gr. onderh. Ons Huis
GGZ: Marc + Saskia
17 februari, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. E. Kooiman
collecte: KiA Noodhulp Ethiopië
Protestantse Kerk Limmen:
ds. M. Erkelens, Alkmaar
collecte: KiA Noodhulp Ethiopië
GGZ: Marius + Zanggroep
24 februari, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. E. Kooiman
collecte: muziek GGZ-diensten
Protestantse Kerk Limmen: ds. H. Ruitenbeek
collecte: KiA Rudolph stichting
GGZ: Wessel + Collage
3 maart, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. A. Kramer, Heiloo
collecte: Resource Link Foundation
Protestantse Kerk Limmen:
ds. R.J. Blaauw, Heiloo
collecte: KiA Pauluskerk Rotterdam
GGZ: Marie José + Zanggroep
* Kindernevendienst
in de Ter Coulsterkerk:
1ste en 3de zondag van de maand
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Uitdagingen voor
dorpskerken
De Protestantse Kerk kent verscheidene pioniersplekken. Het gaat om
laagdrempelige initiatieven naast- en
in samenwerking met locale gemeenten.
Vaak zijn ze gericht op mensen die
de kerk niet meer zo makkelijk weten
te vinden zoals jongeren en vijftigminners. Ook is er ruim aandacht
voor buurtwerk in de steden.
Maar hoe zit dat in dorpen? Wat gebeurt daar eigenlijk aan pionierswerk? Hoe ben je kerk in je dorp?
Om hier meer aandacht voor te hebben is de dorpskerkenbeweging in het
leven geroepen. De Protestantse Kerk
heeft daartoe drie ambassadeurs
aangesteld.
Eén van hen, Jolanda Tuma, is te gast
op de volgende bijeenkomst van de
Ring Alkmaar (de voormalige classis
Alkmaar). De Ring is een ontmoetingsplek voor zowel ambtsdragers,
vrijwilligers als gemeenteleden die
geïnteresseerd zijn in het thema en
er iets mee willen.
Als je je aangesproken voelt ben je
van harte welkom op donderdag 14
februari in de Samenvaartkerk te
Anna Paulowna, van 16.00 - 19.00 uur
(inclusief broodmaaltijd).
Opgeven via scriba@samenvaart.nl
Laat het mij ook even weten. Dan
kunnen we samen reizen.
Ds. Hanneke Ruitenbeek

28 januari
nogmaals Bethelkapel
Op maandag 28 januari van 15.00
tot 17.00 uur gaan we opnieuw met
een groep gemeenteleden naar de
Bethelkapel in Den Haag.
Interesse om mee te gaan? Neem dan
contact op met één van de predikanten: hruitenbeek@ziggo.nl
of 072-8885550

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

Kerkasiel in Den Haag

Protestants Heiloo en Limmen sluiten aan

Sinds vrijdag 26 oktober 2018 is er een doorlopende kerkdienst aan
de gang in de Protestantse Bethelkapel in Den Haag. Het gaat om
een dienst in het kader van het kerkasiel. Vierentwintig uur per dag,
zeven dagen per week zijn er voorgangers en bezoekers uit heel
Nederland die de kerkdienst gaande houden. De teller staat inmid
dels op bijna 2000 uur! Wij waren twee van de al bijna 800 verschil
lende voorgangers.
Kinderen zonder pardon
In de Bethelkerk schuilt het uitgeprocedeerde Armeense
gezin Tamrazyan. Vader, moeder en drie kinderen in de
leeftijd van 21 tot 15 jaar. Zij wonen al 9 jaar in Nederland.
De kinderen zitten hier op school of zij studeren hier. De
Nederlandse rechter heeft twee keer bepaald dat zij in
Nederland mogen blijven. De Nederlandse regering ging
steeds in hoger beroep. De derde en laatste keer bepaalde de rechter dat zij tóch weg moeten. De voortdurende
kerkdienst voorkomt politie-optreden. Het is namelijk in
Nederland verboden tijdens een kerkdienst mensen op
te pakken.
Kerkelijke steun: landelijk en plaatselijk
De landelijke Protestantse Kerk Nederland ondersteunt
deze asiel-kerkdienst. Het wordt gezien als een middel
om de aandacht te vestigen op het uitzetbeleid, met name
van de ca. 400 kinderen die hier in Nederland zijn opgegroeid - en soms hier zijn geboren - en hier langer dan
vijf jaar verblijven. Ook de plaatselijke kerkenraden in
Heiloo en Limmen steunen dit kerkasiel.
Namens de Protestantse Gemeente in Heiloo is er een
brief gestuurd naar de vier regeringspartijen. Een paar
citaten uit deze brief: “Wij willen niet burgerlijk ongehoorzaam
zijn, maar wij willen door het recht op kerkasiel te steunen u dui
delijk maken, dat de procedure om mensen het land uit te zetten
grenzen kent. Kinderen, die negen jaar lang leven in Nederland,
de taal spreken, vriendjes maken en studeren kun je niet meer
weghalen uit hun vertrouwde omgeving”... “Dit gezin staat voor
ons symbool voor al die kinderen, die in onzekerheid opgroeien.”
Daarnaast hebben de diaconieën van zowel Limmen als
Heiloo een financiële bijdrage gedaan voor dit kerkasiel.

Kerk en wereld
We waren geraakt door de opmerking van onze dochter
die na afloop zei: “Sinds ik volwassen ben, is dit de eerste
keer dat ik ervaar dat het in de kerk echt gaat over de
wereld waarin ik leef. Dit is inspirerend”. Volgens ons is
liturgie bedoeld om ons dichterbij onszelf, bij God en bij
onze naaste te brengen; en in deze setting werd dat heel
concreet. In alle verdeeldheid die kerken soms parten
speelt is het ook hoopvol te merken dat de gehele
breedte van kerkelijk Nederland de Bethelkapel weet te
vinden.
Moeder en kind
Vóór in de Bethelkerk staat het hier afgebeelde schilderij
van moeder en kind, geschilderd door Hans Versteeg. Het
lijkt een icoon van Maria en Jezus. Maar de zwarte vrouw
en het zwarte kind zetten ons op het verkeerde been. Zo
hebben we hen zelden gezien, in zilverpapier gewikkeld;
of is het goud? Zijn het Maria en Jezus wel? Of is het een
vluchtelinge met haar kind, opgevist uit de Middelandse
Zee, gewikkeld in folie om ze warm te houden? Zo wordt
dit schilderij een reminder aan de vele verhalen van
vluchtelingen. Het roept de vraag op of er voor hen plaats
is bij ons.
Hoe lang nog?
Hoe lang de kerkdienst door gaat weten we niet. Ondertussen gaan de gesprekken over het kinder-pardon onverminderd voort. Als het nodig is zullen we opnieuw
afreizen naar Den Haag (zie pag. 4) en met aandacht
kijken naar de moeder en het kind. Zij kijken ons aan. Ze
komen uit het donker, maar zijn op zoek naar licht en
geborgenheid.
Ds. Edward Kooiman

Meedoen
Dinsdag 18 december verzorgden Hanneke en ondergetekende twee uur lang deze estafette-kerkdienst, ondersteund door ruim vijftien gemeenteleden, waarvan verschillenden een bijdrage leverden. Aan het begin van
onze dienst kregen we het licht overhandigd van onze
voorgangers en na twee uur gaven wij het licht weer door.
Zo wordt de vlam brandende gehouden; licht in de
duisternis. Een week voor kerst gaf dit licht extra betekenis.
Onderdeel van iets dat groter is
De sfeer was - zo zeiden verschillende aanwezigen na
afloop - informeel, maar ook geladen. Dezelfde woorden
klinken opeens anders in deze situatie. Ze krijgen een
andere lading of zelfs een nieuwe betekenis. Wij vonden
het bijzonder om onderdeel te mogen zijn van iets dat
groter is dan wijzelf. Het bepaalde ons ook bij de rijke
liturgische traditie van de kerk, de lezingen, liederen,
symbolen en gebeden.

Madonna del Mare nostrum
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Ode aan de Synode?
Om toegelaten te worden tot het ambt van
predikant moest ik vijfentwintig jaar gele
den instemmen met de Drie Formulieren
van Enigheid. Ik vond het niet het meest
feestelijke moment op de weg naar het
predikantschap. Met name de Dordtse
Leerregels, een tirade tegen de Remon
stranten was moeilijk te verteren. En wat te
denken van zondag 30 uit de Catechismus,
waarin de Paapse mis als ‘vervloekte afgo
derij’ wordt bestempeld.
Waarom moet een kerk in beweging zo
sterk vasthouden aan belijden van eeuwen
geleden?
Onze hoogleraar kerkrecht hielp ons een
beetje uit de brand door te spreken van een
‘dynamische binding’ met de formulieren.
Erken dat ze deel uit maken van de geschie
denis van onze kerk. Probeer de vragen
áchter de teksten te doorgronden en in zijn
tijd te zien en stop vooral niet met naden
ken over wat je wilt belijden.
Ik moest hieraan denken naar aanleiding van de herdenking van de Synode van Dordrecht. Vierhonderd jaar
geleden vond deze grote kerkelijke
vergadering plaats tijdens het
Twaalfjarig bestand in de oorlog
tegen Spanje. Het duurde van november 1618 tot mei 1619. De staat
bemoeide zich er uitdrukkelijk mee.
Rust en eenheid in de Protestantse
gelederen zou de politieke macht
tegen de Spanjaarden versterken.
Wat gebeurde er tijdens die kerkvergadering? Waar ging het over? Welke
gevolgen heeft het gehad voor staat
en kerk en hoe ‘leeft’ het in de huidige kerk?
Vanaf november 2018 tot en met mei
2019 staat de stad Dordrecht in het
teken van de herdenking van deze
Synode. Zo is in het Dordrechts Museum een tentoonstelling te zien over
het Calvinisme in Nederland. Er is een
stadswandeling die ingaat op de
achtergronden van de Synode. En er
is nog meer. Het lijkt me leuk een
dagje naar Dordrecht te gaan om in
deze periode van onze eigen kerkgeschiedenis te duiken.
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Wie heeft zin om mee te gaan naar
Dordrecht op donderdag 28 februari?
De trein vertrekt om 9.09 uur van
station Heiloo. Graag even een berichtje vooraf om nadere afspraken te
maken.
hruitenbeek@ziggo.nl of tel 8885550
Ds. Hanneke Ruitenbeek

PKN Heiloo en Limmen
nemen afstand van
'Nashvilleverklaring'
Op maandag 7 januari was in de
media uitgebreid aandacht voor de
zogenaamde 'Nashville verklaring'.
Dit uit Amerika overgewaaide document gaat al langere tijd rond in met
name Orthodox Protestantse, Reformatorische en Evangelische kerken.
Nu werd duidelijk wie tot de ondertekenaars behoren. Het riep een
storm aan reacties op binnen de kerken en de samenleving. Het gaat ook
ons en onze gemeenteleden aan.
Centraal in de verklaring is de gedachte dat het “huwelijk wordt gezien als
een verbond gesloten voor God door één
man en één vrouw. Het is in strijd met Gods
heilige bedoelingen om jezelf bewust te
willen zien als persoon met een homosek
suele- of transgenderidentiteit.
Het is zondig om homoseksuele onreinheid
of transgenderisme goed te keuren; deze
goedkeuring is geen moreel neutrale zaak,
waarover getrouwe christenen onderling
van mening mogen verschillen”. Aldus de
verklaring van Nashville.
De scriba van de Protestantse Kerk
Nederland, ds. René de Reuver, distantieerde zich van de verklaring: “De
Nashville-verklaring is theologisch
eenzijdig en gesloten en pastoraal
onverantwoord. Ze is daarom niet
dienstbaar aan het gesprek in gemeenten over gender, seksualiteit en
zegen. In november jl. heeft de generale synode van de Protestantse Kerk
uitgesproken dat in de kerk van Jezus
Christus ieder mens als beelddrager
van de Schepper, aangeraakt door de
liefde van Christus, van harte welkom

is en zich thuis mag voelen. In tegenstelling tot de verklaring van Nashville, spreekt de Protestantse Kerk geen
waardeoordeel uit over de seksuele
geaardheid van haar leden noch over
het huwelijk of andere levensverbintenissen”.
Wij sluiten ons van harte aan bij de
woorden van ds. de Reuver en nemen
afstand van de Nashvilleverklaring.
Wij willen graag open gemeentes zijn
en blijven, waar gesprek altijd mogelijk is en iedereen zich heel erg welkom weet.
Namens de kerkenraden
van Limmen, Jan Korving
en van Heiloo, Roelie van Diest

Bedankt!
Hartelijk dank voor de dienst van de
Eeuwigheidszondag. Zo met elkaar
herdenken, de kaart met de vele
namen en in de middag het prachtige
boeket, gebracht door Machda v.d.
Meulen, hebben mij heel goed gedaan.
Mede namens kinderen en kleinkinderen, Mientje Lind-Doets
Leuk alle felicitaties en de bloemen
ter gelegenheid van het feit dat wij
vijftig jaar getrouwd waren. Hierbij
een bloemetje terug .....!
Jannie en Ad Edelman

Vakantie predikanten
Van 1 t/m 8 februari hebben wij vakantie. In Heiloo zal Pastor André
Martens voor ons waarnemen.
In Limmen kunt u contact opnemen
met de pastoraalouderlingen.
Zij weten hoe verder te handelen.
Ds. Edward Kooiman
Ds. Hanneke Ruitenbeek

Boekbespreking
Yvonne Zonderop: ONGELOFELIJK
Over de verrassende comeback van religie
Journaliste Yvonne Zonderop (1955)
beschrijft op persoonlijke wijze hoe
ze, na eerst afscheid genomen te
hebben van religie, geloof en kerk,
ontdekt dat daarmee iets wezenlijks
verloren is gegaan. Deze ontdekking
vormde voor haar de inspiratie voor
het boek ‘Ongelofelijk’.
Wat volgens Yvonne Zonderop ondermeer verloren is gegaan, is het
samenbindende aspect van religie.
Daarnaast vertelt religie een verhaal
dat groter is dan het eigen perspectief
op de werkelijkheid. Het biedt een
traditie waarin je kunt wortelen en
een blik op de toekomst, waaraan je
een grotere bedoeling kunt ontlenen.
Verder zorgt religie, of meer in het
bijzonder de kerk, voor een waardegemeenschap, die garant staat voor
belangrijke culturele verworvenheden.
Dat alles met elkaar maakt dat Zonderop opnieuw waardering voor religie, geloof en kerk heeft gekregen.
“Mijn begrip van wat religie met
mensen kan doen, is gaandeweg
gegroeid. Ik ben veranderd van afwijzend, via ongeïnteresseerd naar onderzoekend”.
Met die onderzoekende en journalistieke geest verkent ze de diverse aspecten van religie. De secularisatie
van Nederland confronteert ons met
'een morele leegte'. In het politieke
debat is er een discussie over 'de
joods-christelijke erfenis', die exemplarisch is voor de morele verwarring,

aldus de schrijfster. We moeten af van
de koudwatervrees van veel politici
en bestuurders voor de kerk en kerkelijke of religieus geïnspireerde activiteiten. Kerken bieden juist het cement voor onze samenleving!
In haar slothoofdstuk pleit ze ervoor
dat we ons bewust blijven van ons
christelijk verleden, waaraan we cultuur en waardepatroon ontlenen.
Deze drie waarden zijn: Het idee dat
ieder mens even belangrijk is, het
inzicht dat we voor elkaar een zekere
verantwoordelijkheid hebben en de
aandacht voor het spirituele element
in ons leven .
‘Ongelofelijk’ is een inspirerend boek,
ook geschikt voor gespreksgroepen
en om aan de huidige generatie
jongvolwassenen de meerwaarde
van het 'samen-kerk-zijn' duidelijk te
maken.
Pieter Jan van Roon

Even bijpraten…
Uit de kerkenraad Heiloo
Op dit moment zijn wij bezig met het
Beleidsplan, dat we van nu af aan Plan
van Aandacht zullen noemen. Het
gaat namelijk om zaken, die onze
aandacht vragen en waarover we
willen nadenken in verband met de
toekomst van onze kerk.
We gaan uit van onze missie:
Aangesproken door het woord van God
gaan wij midden in deze wereld betekenis
volle verbindingen aan. Betekenisvolle
verbindingen zijn tweezijdig interactief en
leiden tot groei en ontwikkeling van heel de
mens.
Onze visie is als volgt verwoord:
De Protestantse Gemeente in Heiloo is een
pluriforme, gastvrije kerkgemeenschap,
geleid door Woord en Geest, in de belofte
van Gods tegenwoordigheid. Daartoe wil
zij ook anderen inspireren en uitnodigen
door open de communicatie over het ge
loof aan te gaan.
Deze visie en missie zijn de basis
waarop we gesprekken voeren, zoals
over huisvesting en financiën. Vragen
als: kunnen we twee kerken behouden, kunnen we ze bemannen, hoe
krijgen we in de grote kerkzaal een
prettige omgeving voor een kleinere
groep mensen, terwijl we toch de
ruimte nodig hebben voor feestdagen, concerten etc.
We hebben besproken dat het heel
belangrijk is, dat de kerk multifunctioneel is. Samen koffiedrinken, het

zingen met demente ouderen, de
maaltijdgroep, het repeteren van de
zangkoren, de lezingen vanuit de
Waterput! Naast de eredienst kunnen
we op dit moment overal onderdak
bieden en dat maakt ons kerk. Die
gemeenschap behouden, hoe gaan
we dat uitvoeren? Dat is wat ons in
de toekomst bezig houdt.
Volgende maand komt de classispredikant Peter Verhoef praten met de
kerkenraad, maar het gesprek over
onze toekomst gaat voort. Denkt u
mee???

Uit de kerkenraad Limmen
In de kerkenraadsvergadering is het
beleidsplan weer besproken en bijgewerkt voor de jaren 2019-2024. Er is
gekeken welke doelen het afgelopen
jaar zijn gerealiseerd. Er blijven nog
diverse aandachtspunten en doelen
open en deze zijn geüpdatet en aangevuld met nieuwe punten. U kunt
het bijgewerkte beleidsplan inzien op
de website (www.pknlimmen.nl).
Als kerkenraad blijven wij graag op de
hoogte van uw ideeën, zodat het beleidsplan echt van onze gemeente is.
Graag ontvangen wij ontbrekende
e-mailadressen van u als gemeentelid
via pglimmen@gmail.com. Zo kunnen wij u gemakkelijker informeren
en dit scheelt veel rondbrengwerk.
Eind januari zal het jaarlijkse breed
pastoraal overleg plaatsvinden met
alle betrokkenen, predikant, ouderlingen, diakenen, pastoraal bezoekers, gemeenteleden die de ledenadministratie en verjaardagskaarten
verzorgen. Hier wordt besproken hoe
wij dit aspect van gemeentezijn het
beste vorm kunnen geven. Ook zal
aandacht besteed worden aan het
privacybeleid omtrent de persoonsgegevens.
Wij worden graag geïnformeerd over
ziek en zeer, zowel in uw eigen nabijheid als bij uw medegemeenteleden.
Eerst dan kan de kerkenraad op gepaste wijze en accuraat haar pastorale taak vervullen.
Het nieuwe jaar zijn we gestart met
een wisseling in de kerkenraad, maar
we blijven op sterkte! Jan Nell, met
vele jaren ervaring als ouderling en
diaken is nu benoemd als ouderlingkerkrentmeester.
Tot slot wensen wij u alle goeds voor
een mooi en gezond 2019.
Namens de kerkenraad,
Lies Koenderman
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Collecte 17 februari
in Heiloo en Limmen

KerkinActie: droogte in Ethiopië
Noodhulp en weerbaarheid
Kerk in Actie verleent noodhulp, en
vergroot de weerbaarheid van mensen door hen beter voor te bereiden
op rampen. Kerk in Actie biedt via de
plaatselijke kerk in Ethiopië extra hulp
aan de meest kwetsbare groepen,
zoals kinderen, (zwangere) vrouwen
en ouderen. Belangrijkste doel is
honger tegengaan, ondervoeding
behandelen, en zorgen voor toegang
tot veilig (drink)water. In die gebieden
waar de droogte minder extreem is,
versterkt Kerk in Actie de weerbaarheid van mensen en ondersteunt hun
bestaanszekerheid.

Beste mensen van de PKN-gemeente
in Heiloo,
Zoals u wellicht weet heeft de stichting Asmik-Armenië in 2018 een
prachtig bedrag gekregen van de
Diaconie van uw gemeente. Afgelopen oktober is een deel van het bestuur van Asmik in Armenië geweest.
Wij hebben o.a. samen met een arts
gezinnen met kinderen met een beperking bezocht, waar we persoonlijke hulp konden aanbieden. In deze
gezinnen hebben we goede afspraken kunnen maken. Zo wordt er onder andere een bed gemaakt door de
plaatselijke timmerman voor een
dubbelgehandicapte vrouw van 24.
Een meisje van 4 jaar krijgt nieuwe
aangemeten orthopedische schoenen en in februari staat er een operatie aan haar benen in de planning.Er
worden ook aangepaste kinderbuggy’s gekocht voor een paar dubbelgehandicapte kinderen.
Voor meer informatie nodig ik u uit
om naar de website van onze stichting te gaan: www.asmik-armenie.com
Wij willen u nogmaals hartelijk bedanken! Een vriendelijke groet namens de stichting Asmik-Armenië,
Jacolien Purmer-Brinkman

foto: Mwana Ukundwa Rwanda

ZWO-dienst
Op zondag 3 februari zal de ZWOcommissie haar medewerking verlenen aan de dienst, die we zullen
voorbereiden samen met ds. Seelemeijer uit Heerhugowaard.
Vanuit Kerk in Actie zal Sietske Renting
aanwezig zijn. Zij is relatiebeheerder
en verantwoordelijk voor het werk
van Kerk in Actie in Rwanda en ZuidAfrika. Zij zal tijdens en na de dienst
meer vertellen over het project opvang en scholing van weeskinderen
in Rwanda. Komt u ook?
Namens ZWO, Marianne Deinum

foto: Sietske Renting
Preventie
Kerk in Actie traint en coacht kerkelijke partners in Ethiopië. Zij maken
mensen beter bestand tegen deze
rampen. Boeren en herders leren
wateropslagplaatsen herstellen en
ondergrondse waterputten aanleggen. Boeren en boerinnen leren gewassen verbouwen die tegen droogte bestand zijn. De situatie in Ethiopië
is bijzonder schrijnend en levensbedreigend voor miljoenen mensen.
Uw steun is hard nodig.
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'Is dit óók kerk?'
E-flits januari
Vanuit de classis Noord-Holland krijgen we
één keer per maand een E-flits met infor
matie over gemeente-overstijgende activi
teiten in en voor de classis en de regio.
Daarin staat deze keer onder meer:
Gemeentebezoeken
Tot de taken van de classispredikant
behoort het eenmaal per 4 jaar bezoeken van elke gemeente. Dat is
inmiddels goed op gang gekomen.
Vanaf september 2018 bezocht ik 13
gemeenten, voor 2019 staan er 40
afspraken. Deze maand hoop ik te
bezoeken: Zuiderwoude-Uitdam (17
januari), Heemskerk (21 januari) en
Amsterdam De Binnenwaai (30 jan.).
Ds. Peter Verhoeff

Het nieuwe oecumenisch bulletin
'Oikomene' staat in het teken van de
Kerkennacht (21 tot 23 juni 2019).
Tijdens de Kerkennacht laten plaatselijke kerken en geloofsgemeenschappen in het hele land zien dat je
in hun kerk verrassende dingen kunt
beleven. De kerk heeft bij sommige
mensen een stoffig imago. Maar dat
is lang niet altijd terecht! Onder het
motto 'Is dit óók kerk?' stellen kerken
zichzelf open en laten ze een ongekende kant zien. Zo dagen ze de bezoekers uit het beeld van de kerk bij
te stellen.
'Oikomene' geeft alvast een voorproefje: er is in de kerk veel meer te
beleven dan je denkt! Het bulletin
verschijnt begin februari en kost
€ 6,50 (incl. portokosten).
Zie: www.raadvankerken.nl

Mensen in beeld
Mariet en Marinus Mooiweer
Een jaar of 10 geleden werd Marinus,
na zijn pensionering, actief in de
werkgroep Heiloo van VluchtelingenWerk Nederland. Deze werkgroep helpt mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en in
Heiloo zijn gaan wonen, om hun weg
te vinden in de Nederlandse samenleving. De vluchtelingen komen o.a.
uit Eritrea, Somalië, Afghanistan, Iran,
Irak, en Syrië. De hulp betreft contacten met allerlei instanties en organisaties (denk aan onderwijs, zorgverzekering, gezondheidszorg, gemeente, integratiecursussen) en het oplossen van praktische problemen.
Mariet ging hier al gauw in meewerken, en na haar pensionering heeft ze
de coördinatie van de ondersteuning
van vluchtelingen via zogenaamde
taalmaatjes op zich genomen. Taalmaatjes zijn vrijwilligers die een-opeen een ex-vluchteling helpen met
het leren van het Nederlands. Er zijn
op dit moment ongeveer 60 van zulke
taalmaatjes in Heiloo.
Na een periode van 10 jaar is Marinus
uit de werkgroep getreden, maar hij
is nog steeds bezig met de ondersteuning van een aantal cliënten van hem.
Overeenkomstig de regels van
VluchtelingenWerk Nederland mogen
ze formeel maar 1 jaar begeleiding
ontvangen, daarna zouden ze het zelf
moeten redden, maar dat lukt in de
praktijk vaak niet. Er blijft veel te doen,
waarbij het ook fijn is dat Marinus nu
diaken is, omdat ook de diaconie wel
eens een handje kan helpen. Er wordt
ook samengewerkt met de werkgroep Heiloo voor Elkaar, die werkt
vanuit de bibliotheek van Heiloo, en
naast taallessen en huiswerkbegeleiding activiteiten organiseert zoals
excursies en de vredesmaaltijd, die
buiten het domein van VluchtelingWerk Nederland vallen.
Een hoogtepunt van hun werk vormt
voor Mariet en Marinus de naturalisatieplechtigheid, waarbij mensen die
ze op weg geholpen hebben, na minimaal 5 jaar in Nederland gewoond
te hebben en het inburgeringsdiploma behaald te hebben, uit handen

van burgemeester Romeijn hun bewijs van Nederlanderschap ontvangen.
Mariet en Marinus vertelden me in het
gesprek dat ik namens het Kerkblad
met ze had, hoe verrijkend dit werk
ook voor henzelf is. Ze maken kennis
met heel andere culturen, waardoor
ze meer hebben leren open staan
voor andere manieren van leven en
denken.

Hoe kunnen we als gemeenteleden
dit werk steunen? Dat kan financieel,
want er is altijd geld nodig voor zaken
waarin de standaardregelingen niet
voorzien. Ook taalmaatjes zijn altijd
nodig. En nog een mogelijkheid:
fietsen die niet meer gebruikt worden
zijn altijd welkom, Marinus haalt ze
graag op. Voor contact hierover is het
email-adres: mmooiweer@kpnplanet.nl. Financiële steun kan via bankrekening NL43ABNA0431081948 ten
name van Bibliotheek Heiloo onder
vermelding van 'Heiloo voor Elkaar'.
Giften zijn voor 125% fiscaal aftrekbaar omdat de bibliotheek een culturele instelling is met ANBI-status.
Geert Booij

Wie helpt vluchtelingen
in Limmen, Castricum of Akersloot
Het zal je maar gebeuren, huis en
haard moeten verlaten om in een
volkomen vreemd land een nieuw
bestaan op te bouwen. Dan kun je wel
wat hulp gebruiken.
Gelukkig zijn er veel vrijwilligers die
zich inzetten om vluchtelingen te
helpen integreren. Maar het team in
Castricum kan versterking gebruiken.
Wij zoeken de volgende vrijwilligers:
- Taalcoaches, die helpen bij het Nederlands leren. Dit kan zowel individueel als groepsgewijs.
- Bemiddelaars, de schakel tussen
taalcoaches en anderstaligen, zij
koppelen de deelnemer aan een
taalcoach en zijn aanspreekpunt en
vraagbaak voor taalcoaches.
- Voorleesvrijwilligers, die wekelijks
voorlezen in een gezin.
- Vrijwilligers die op het JAR (school
in Bakkum) examens willen oefenen
op de computer.
- Vrijwilligers die hen thuis willen
helpen met budgetteren en omgaan
met geld a.h.v. Oefenen.nl 'Tel je geld'.
- Administratieve vrijwilligers die
ondersteuning bieden met mails/
brieven en financiële administratie.
- Fietsvrijwilligers die groepsgewijs of
individueel fietsles willen geven.
Het grote voordeel van dit vrijwilligerswerk is dat de werkzaamheden
aangepast kunnen worden aan de
eigen agenda. Tijdstip, locatie en
frequentie van de ondersteuning
worden door de vrijwilliger en de
deelnemer onderling geregeld.
Daarnaast biedt Welzijn begeleiding
en deskundigheidsbevordering.
Wie belangstelling heeft vrijwilliger te
worden kan contact opnemen met
het Steunpunt Vrijwilligerswerk (Welzijn Castricum): 0251–656562 of vcc@welzijncastricum.nl
Men kan ook een kijkje nemen op
www.vrijwilligerswerkcastricum.nl.
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Oud-Standing
Via het Platform
Vrijwilligersorganisa
ties Zorg & Welzijn en
door deelname aan
dorpsbrede bijeenkomsten over eenzaamheid maak ik
kennis met verschillende organisaties
in Heiloo en omgeving (BUCH). Deze
keer aandacht voor het driejarig project Oud-Standing in Heiloo.
Ik sprak met één van de coördinatoren, Carolina Oostveen. ‘Wij willen
het niet steeds hebben over eenzaamheid’, zei ze, ‘maar over het
vergroten van de nabijheid’.
Doel van het project is om samen met
Stichting Trefpunt, Stichting de Buitenkans,
de Bibliotheek en Steunpunt Eenzaamheid
activiteiten te ontwikkelen voor met
name hoog opgeleide ouderen.
Hoe kunnen gelijkgestemden elkaar
ontmoeten? Kan kunde en kennis
gedeeld worden ook met jongere
generaties? Waar kan je als oudere
zinvol vrijwilligerswerk doen? Hoe
kunnen mensen elkaar geestelijk en
fysiek op een gezonde manier
uitdagen?
Het programma bestaat uit lezingen,
sportieve en creatieve workshops,
wandelingen enz. Zoals op 3 februari
een popquiz met generatieteams en
12 februari een Verhalenbank.
Kijk eens op www.de-buitenkans.org
Ds. Hanneke Ruitenbeek
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Bachcantate in
Witte Kerk te
Heiloo
Zondag 27 januari, 's middags om
16.00 uur vindt de eerste cantatedienst van dit jaar plaats. Uitgevoerd
wordt cantate BWV 82 'Ich habe
genug'.

Eén van Bachs meest geliefde cantates. Bach heeft de cantate geschreven
voor Maria-Lichtmis. Op deze kerkelijke feestdag wordt herdacht dat Simeon, die in de tempel is, in het pasgeboren kind Jezus de Messias herkent. Simeon heft vervolgens het
Nunc Dimittis aan: “Nu laat Gij, Here,
uw dienstknecht gaan in vrede, naar
uw woord, want mijn ogen hebben
uw heil gezien...” (de lofzang van Simeon).
Bach heeft de cantate geschreven
voor een relatief kleine bezetting: er
is slechts één vocale solist, een bas:
Matthijs Mesdag. Voorts één instrumentale solist (hobo), een strijkkwartet en natuurlijk het orgel. Er zijn drie
aria's, afgewisseld door twee recitatieven. De cantate wordt, zoals in
Bachs tijd, uitgevoerd in een liturgische context. Liturg is deze keer ds.
Pieter van der Woel uit Heiloo.
De toegang is gratis. Wel is er na afloop een collecte ter bestrijding van
de kosten.

‘God in de supermarkt’
De afgelopen eeuw is de wereldbevolking enorm toegenomen tot de
huidige 7.3 miljard. Bovendien is de
welvaart voor veel mensen gestegen.
De huidige intensieve manier van
voedsel produceren is niet alleen een
succesverhaal over steeds meer en
beter voedsel produceren. Er zijn
gevolgen voor mens, dier, producent
en milieu en de afgelopen decennia
zijn steeds meer problemen ontstaan,
die zorgen voor een maatschappelijk
debat.
In de supermarkt wordt dit debat zicht
baar. Immers onze nalatenschap wordt
bepaald door wat wij nu wel of niet eten.
Argumenten zijn niet eenduidig en
soms complex om goed te begrijpen.
De supermarkt wordt meer en meer
de plek waar je gedrag beïnvloed
wordt door wat je weet en hoe je
denkt over ‘goed’ en ‘kwaad’. Het is
vast herkenbaar. Je staat in de supermarkt en je vraagt je af: “Wat eten we
vanavond?” Je hebt het niet gemakkelijk als consument in de supermarkt. Bij elk schap moeten keuzes
gemaakt worden, en het is geen gemakkelijke afweging tussen lekker,
goedkoop, gezond, milieuvriendelijk,
diervriendelijk en eerlijk voor de producent.
De workshop 'God in de supermarkt'
verkent de keuzes die we maken,
helpt argumenten te begrijpen en
verbindt deze met een helder ethisch
kader. De bijeenkomst is actief, sociaal, informatief en gaat in een hoog
tempo een serieuze maar niet te
zware dialoog aan.
Vrijdag 22 februari 19.30 uur, Paro
chiecentrum, Dorpsstr. 113, Castricum (€ 5)

In de komende weken zijn er o.m. de
volgende activiteiten:
T/m 6 maart: Expositie ‘De Schepping’ in het Willibrordushuis
Donderdag 24 januari, 21 februari
19,30u.: 'Zin in Film'; Ter Coulsterkerk
Zondag 27 januari: Bach Cantate
'Alles nur nach Gottes Willen'; Witte Kerk
Donderdag 31 januari: Muziekgroep
‘Achterom’; Ter Coulsterkerk
Dinsdag 5, 12, 26 februari, 5 maart:
Leeskring 'Voor een nieuw begin' met
ds. Dick van Arkel; Ter Coulsterkerk
Zondag 10 februari: Preek van de
Leek: Maartje de Lint; Witte Kerk
Donderdag 14 februari: (1) Zin in
poëzie en schilderkunst; Ter Coulsterkerk
Maandag 25 februari: Muzikale
bloemlezing, Peter Rijs, PKN-Limmen
Woensdag 27 februari: 'Zin in Film' in
Limmen; Prot. Kerk Limmen
Voor meer informatie: zie het boekje
van Rond de Waterput of de website:
www.ronddewaterput.nl
Ds. Edward Kooiman

Zin in film
In een viertal avonden kijken we telkens naar een film waarin het thema
schuld, verzoening of vergeving
een centrale rol speelt. Aansluitend is
er -voor de liefhebbers- een korte
nabespreking. De films zijn overigens
ook heel goed als ‘losse filmavond’ te
bezoeken. I.v.m. de lengte van de
films beginnen we om 19.30 uur!
Donderdag 24 januari, 21 februari,
14 en 28 maart om 19.30 uur in de
Kapel van de Ter Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo (€ 4 per avond)
Informatie: ds. Edward Kooiman
(ejkooiman@ziggo.nl)
“Hou me vast ... laat me gaan”
Ook dit jaar heeft de muziekgroep
‘Achterom’ weer een muzikaal en
dichterlijk programma.
Over het thema schrijven ze:
De woordeloze eerste schreeuw zegt: “hou
me vast”, de sprakeloze laatste adem: “laat

me gaan”. Daar tussenin een leven waarin
een diep verlangen de ene keer “hou me
vast” en de andere “laat me gaan” roept.
Een mensenleven in poëzie, muziek, lied en
beeld over dat verlangen. Speels, luchtig en
toch serieus.
Donderdag 31 januari, 20.00 uur in
de Ter Coulsterkerk, Holleweg 111,
Heiloo. Er is een collecte bij de uitgang.

Voor een nieuw begin
De agenda van Genesis
In deze leeskring lezen we -onder
begeleiding van ds. Dick van Arkel uit
Castricum- het boekje 'Voor een
nieuw begin' van Maarten den Dulk.
Bij de bron ontspringen vergezichten! Wie wil weten of er toekomst is
voor de christelijke overlevering in
onze westerse cultuur, doet er goed
aan om te zoeken naar haar eerste
sporen. Daarom leggen we ons oor
te luisteren bij de eerste verhalen uit
de Bijbel: Adam en Eva, Kaïn en Abel,
Noach en de torenbouwers van
Babel. Deze blijken een oeroude en
actuele agenda te zijn waarin we
kunnen bijhouden wat ons te wachten én te doen staat.
De leesboeken worden voor de deelnemers
centraal ingekocht en uitgedeeld.
Dinsdag 5, 12 en 26 februari en 5
maart om 20.00 uur in de Ter Coulsterkerk. Bijdrage: kosten boek en koffie.
Preek van de Leek: Maartje de Lint
De eerste ‘Preek van de Leek’ wordt
verzorgd door Maartje de Lint. Na
haar afstuderen aan het Sweelinck
Conservatorium ontwikkelde zij zich
als operazangeres. Zij werkte met
beroemde dirigenten en vertolkte
vele operarollen in o.a. ‘La Traviata’
en ‘Die Fledermaus’. Zij is veelgevraagd solist voor oratorium-concerten zoals Matthäus Passion, Weihnachts Oratorium van Bach, Stabat
Mater van Haydn, Messiah van Händel en vele andere.
Naast haar concerten ontwikkelde
Maartje speciale Meezing-concerten
en trainingen voor mensen met dementie en hun verzorgers. Zij ontwikkelde voor mensen met geheugen-

problemen die nog thuis wonen én
hun mantelzorgers de community
Singalong-Heiloo. Ook is zij gecertificeerd klankmasseur. (www.maartjedelint.com)
Maartje vertelt in haar 'preek' over de
kracht die haar drijft in haar leven en
werk en trakteert ons natuurlijk ook
op enkele liederen, begeleid door de
pianist Henk van Meegen.
Zondag 10 februari om 16.00 uur in
de Witte Kerk. (collecte bij de uitgang)
N.B. Op donderdag 10 januari zijn in
de Ter Coulsterkerk opnamen gemaakt van een singalong-sessie met
Maartje de Lint, voor het programma
'De kennis van nu' (Focus) over 'de
kracht van muziek'. De uitzending is
woensdag 30 januari 21.25 uur, NPO 2

Griekenland,
een ander perspectief
Lezing door Arjiris Angelou
Wat is ‘waarheid’ in de geschiedenis
en in de religie? Het is ongelooflijk
met welke snelheid de media hun
eigen realiteit kunnen creëren door
bepaalde berichten te verzwijgen en
andere extra te manipuleren.
Het is waarschijnlijk nooit anders
geweest, maar ik vind het altijd noodzakelijk om ook de andere kant te
laten horen van wat in de media als
‘normaal’ of als de ‘waarheid’ wordt
gebracht... ‘Normaal’ is waar men aan
gewend is. Daarom is het soms verfrissend om dingen toch anders dan
‘normaal’ te brengen ... Verschillende
mensen vinden dat wij tot nu toe de
Europese geschiedenis vooral vanuit
Anglo-Amerikaans perspectief voorgeschoteld krijgen. De lezing heeft als
doel om ook een ander perspectief te
laten zien op Griekenland en Zuidoost Europa.
Drs. Arjiri Angelou is geboren en getogen in
Athene, studeerde Kunstgeschiedenis in
Amsterdam en spreekt uitstekend Neder
lands. Hij begeleid culturele en religieushistorische reizen door zijn geboorteland.
Zondag 27 januari 14.30 uur, Dorpskerk, Dielofslaantje Akersloot (€ 7,50)
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Als ik me focus…
Als ik me focus
Op wat er gebeurd is
En nog gebeuren kan
Wordt mijn hart
onrustig
Zweeft en zweeft
mijn ziel
Onzekere toekomst
Mysterieus, onbereikbaar
Ik verlang weer
Naar een toverstaf
Wat ik als kind
Van de Kerstman wilde krijgen
Ik besef nu
Kinder-dromen worden verbroken
Zo wreed is de wereld wel
Maar als ik me focus op U
Ben ik vervuld van vreugde
Kerkasiel is dan een gewone dienst
Gewijd aan U
U bent het licht hier
Dat nooit meer doven kan
Dan ben ik even
Niet meer het meisje
Dat denkt aan de muren
Wel bijzondere muren
Van Bethel…. Uw huis
Hayarpi Tamrazyan
(Bethel betekent Huis van God)

Op maandag 28 januari van 15.00 tot 17.00 uur gaan we opnieuw met een
groep gemeenteleden naar de Bethelkapel in Den Haag.
Interesse om mee te gaan? Neem dan contact op met een van de predikanten. (tel 8885550 of hruitenbeek@ziggo.nl).

