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Esther,
een Perzisch sprookje 
Open Gemeenteavond Limmen
De nieuwe voorstelling van Kees Posthu
mus & Henk van Glabbeek heet 'Esther, een
Perzisch sprookje'. De voorstelling is op
woensdag 8 mei in de Protestantse kerk
Zuidkerkenlaan 25 te Limmen. 
Aanvang 20.00 uur. De kerk is open vanaf
19.30 uur voor koffie of thee. Wij sluiten af
met een hapje en een drankje!
Deze gemeenteavond van de Protes-
tantse Gemeente te Limmen is aller-
eerst voor onze gemeenteleden ge-
organiseerd. Daarnaast nodigen wij
speciaal de leden van onze PKN--
buurgemeenten Heiloo en Castricum
uit om mee te genieten van deze
bijzondere voorstelling! Uiteraard
zijn ook andere belangstellenden van
harte welkom.
Het Bijbelboek Esther is het enige
Bijbelboek waarin de naam van God
niet genoemd wordt. Het is een ver-
haal over macht en misbruik van
macht, geweld en verzet, twijfel en
moed. Het speelt in het huidige Iran
en kent tal van Perzische elementen.

Op donderdag 
4 april en donder-
dag 2 mei kunt u
weer komen ge-
nieten van een ge-

zellige maaltijd in de Ter Coulster-
kerk. Het menu hangt de zondag
vooraf op het prikbord in de hal van
de kerk. Met dieet wordt rekening
gehouden als u dit even doorgeeft.
Het driegangenmenu kost €5 inclu-
sief koffie of thee na afloop. Een glas
wijn of frisdrank kost €1,50. U kunt u
opgeven via het formulier in de hal
van de kerk of bij Gina Timmerman:
g_timmerman50@kpnmail.nl of
072-8795384. Dit kan tot uiterlijk
dinsdagavond 20.00 uur.

Kom erbij! Samen Eten
In Limmen wordt weer een Samen
Eten – maaltijd georganiseerd voor
wie aan wil schuiven voor wat gezel-
ligheid, op woensdag 17 april in de
Protestantse Kerk aan de Zuidkerken-
laan 25 in Limmen.
De deur staat open vanaf 17.00 uur
en om 17.30 begint de maaltijd.
Graag opgeven i.v.m. de voorberei-
ding en het aantal plaatsen: tel.
5052871 of per email: margreetdene-
kamp@outlook.com
Bij de uitgang staat een mandje voor
een vrijwillige bijdrage.
U bent van harte welkom!

In een schoonheidswedstrijd wordt Esther
gekozen tot nieuwe koningin van Perzië.
Wat de koning dan nog niet weet: Esther is
Joods. Als haar volk dreigt te worden uitge
roeid door Haman, de hoogste ambtenaar
van het land komt Esther in actie om dat te
verhinderen. Zij slaagt in haar opzet. En tot
op vandaag viert men deze goede afloop
met het Poeriem feest.
Verhalenverteller Kees Posthumus en
muzikant Henk van Glabbeek presen-
teren een actuele en muzikale versie
van dit oude oosterse verhaal. Van
Glabbeek bespeelt verschillende Per-
zische instrumenten, zoals de tar, de
setar en de daf. De regie is in handen
van Heleen Hennink.
Graag aanmelden: voor Limmen
vóór 22 april en voor overige belang-
stellenden vanaf 23 april bij dik.dene-
kamp@hetnet.nl of 072-5052871
Bij de uitgang staat een mandje voor
een vrijwillige bijdrage.
Van harte welkom namens de ker-
kenraad, Lies Koenderman

Koffiedrinken
Woensdag 17 april, de 3e woensdag
van de maand, is er koffieochtend in
‘Ons Huis’ aan de Zuidkerkenlaan 23
in Limmen van 10.30 – 11.30 uur.
De volgende koffieochtend is op
woensdag 15 mei!
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
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Kruisteken
 
Door de bomen heen is tegen de blauwe hemel een kruisvorm
te zien.
Dat deze afbeelding op dit nummer van ons kerkblad terecht is
gekomen is niet vreemd.
Het is het kerkblad dat toewerkt naar Pasen.
En daaraan vooraf gaan, vanaf 7 april, de lijdenszondagen en
tenslotte de Stille Week.
 
Wie een kruis op het kerkblad ziet denkt aan de dood van Jezus.
De evangelisten vertellen van zijn dood aan een kruis.
Omdat hij zijn kruis zelf moest dragen gaat men ervan uit dat
zijn kruis een T- vorm had, wat we nu het Latijnse kruis noemen.
De kruisvorm is in de loop van de tijd hét Christelijke symbool
geworden terwijl daarvoor de vis, een lam en het Christusmo-
nogram veel gangbaarder waren.

 
Het kruis is een krachtig
symbool geworden. Er is
lijden in te zien. Maar te-
gelijkertijd verwijst het
ook naar het geloof dat
dood en lijden niet het
laatste is. Want de gekrui-
sigde is verrezen uit het
dodenrijk.

   
 
Op de foto wordt het
kruis gevormd door vlieg-
tuigstrepen. Die zijn tij-
delijk en lossen op.
 
Moge dat ook zo zijn voor
wie lijden, pijn en zorgen
hebben.
 
Ds. Hanneke Ruitenbeek
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12 mei, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. Erkelens, Alkmaar
collecte: Vluchtelingenwerk wereld
Protestantse Kerk Limmen:
ds. A.A. van Kampen, Wieringerwaard
collecte: Fonds gr. onderh. 'Ons Huis'
GGZ: T. Klaver + Saskia + Zanggroep
 
19 mei, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. E. Kooiman
collecte: Rolstoelbus Heiloo
Prot. Kerk Limmen: ds. H. Ruitenbeek
Heilig Avondmaal
collecte: Rolstoelbus Heiloo
GGZ: Wessel + Collage
 
26 mei, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. R. Blaauw
collecte: Armenië-project
Protestantse Kerk Limmen:
ds. D. van Arkel, Castricum
collecte:Sticht. MEE, zomerkamp
GGZ: Marius + Zanggroep

Kerkdiensten
 
14 april, 10.00 uur, Palmpasen
Ter Coulsterkerk: pastor A. Martens
collecte: Jeugdwerk JOP
Protestantse Kerk Limmen: 
mw. drs. N.E. Boon, Assendelft
collecte-1: Lilianefonds
collecte-2: Jeugdwerk JOP
GGZ: Marc + Zanggroep
 
Woensdag 17 april, 19.30 uur 
Witte kerk: Ter Coulster Cantorij
The Crucifixion van John Stainer
 
Witte Donderdag, 18 april, 19.30 u.
Heilig Avondmaal 
Witte Kerk: ds. H. Ruitenbeek
collecte: diaconaal werk JOP
Protestantse Kerk Limmen: 
ds. F.J. v.d. Wind, Heiloo
collecte: Fonds bijzondere noden
 
Goede Vrijdag 19 april, 19.30 uur
Witte Kerk: ds. E. Kooiman
Protestantse Kerk Limmen:
Oecumenische dienst (zie hiernaast) 
m.m.v. Liturgisch koor o.l.v. Peter Rijs
 
Stille Zaterdag 20 april, 19.30 uur
Witte Kerk: ds. E. Kooiman
 
Pasen, zondag 21 april, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek
m.m.v. One More Voice
collecte: werelddiaconaat
Prot. Kerk Limmen: ds. E.J. Kooiman
m.m.v. Marien v.d. Wolf, accordeon
collecte-1: ISBA, interk.soc.ber.Alkmaar
collecte-2: werelddiaconaat
GGZ: Marie José + Zanggroep
 
28 april, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk:
Marijke Gehrels, Amsterdam, p.i.o.
collecte: KiA Kerken in Pakistan
Protestantse Kerk Limmen:
ds. J. de Vries, Alkmaar
collecte: PSDV/diaconale vakanties
GGZ: Ber + Zanggroep
 
5 mei, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. B. Seelemeijer
collecte: KiA kerken in Syrië
Protestantse Kerk Limmen:
ds. C. H. Koetsier, Heemstede
collecte: KiA kerken in Syrië
GGZ: Marie José + Zanggroep

De Stille Week in Heiloo
‘De woestijn zal bloeien’
Woensdag 6 maart is de Veertigda-
gentijd of Vastentijd begonnen. De
laatste week voor Pasen noemen wij
Stille Week of Lijdensweek. In deze
week gedenken we in verschillende
diensten het lijden en sterven van
Jezus.
Dit jaar staat het beeld, de metafoor,
van de woestijn centraal.
Woestijnen zijn er in overvloed. Je
kan ze aanwijzen op de kaart en vin-
den op Google maps. Ook woestijnen
die in de bijbel voorkomen.
In de bijbel trekken mensen soms
heel doelbewust de woestijn in om
zich in afzondering en soberheid te
bezinnen op hun taak. Jezus deed
dat, net als Johannes de Doper en ook
de grote profeten in het Oude Testa-
ment.
De woestijn wordt ook symbolisch
gebruikt als plek van verlatenheid,
wanhoop, twijfel en eenzaamheid. Je
kan er in terecht komen zonder dat
je er om gevraagd hebt. Je eigen
leven kan op momenten voelen als

een woestijntocht.
Bij woestijn hoort bijbels gezien het
getal veertig. Dat is het getal van de
leerschool van het leven. Dus woes-
tijn is ook loutering en ‘het leven le-
ren’. Het is een plek waar zich nieuwe,
ongekende wegen kunnen openen,
en waar je onverwachte bronnen en
oases tegenkomt.
In de Stille Week lezen we over de
woestijn. In de doorgaande lezing
volgen we de evangelist Lucas.
Op maandagavond is er een stilte
meditatie in de Kapel van de Ter
Coulsterkerk van 19.15 - 19.45 uur.
Stille inloop vanaf 19.00 uur.
De diensten van woensdag tot en met
zaterdag zijn alle in de Witte Kerk en
beginnen allemaal om 19.30 uur. Op
woensdag zingt de Cantorij ‘The
Crucifixion’ van John Stainer.
De dienst op Witte Donderdag is een
dienst van Schrift en Tafel, en dat
vieren we aan tafels in de kerk. Op
Goede Vrijdag wordt het lijdensver-
haal gelezen, afgewisseld met liede-
ren, stilte en gebeden. De dienst op
Stille Zaterdag heeft het karakter van
een nachtwake die overgaat in de
Paaswake waarin de nieuwe paas-
kaars wordt ontstoken.
Dat laatste ritueel herhalen we op
Paasmorgen in de dienst in de Ter
Coulsterkerk. We lezen dan over de
woestijn die gaat bloeien: een nieuw
begin.
Ds. Edward Kooiman
Ds. Hanneke Ruitenbeek

Pasen in Limmen
De oecumenische viering op Goede
Vrijdag19 april om 19.30 uur in de
Protestantse Kerk in Limmen, m.m.v.
het Liturgische koor van de Cornelius-
parochie, wordt ingevuld met het
lijdensverhaal uit het evangelie van
Johannes en zal ondersteund wor-
den met beurtzangen uit o.a. Psalm
22. Ook zal ‘Het beklag van God’ in
vertaling van Huub Oosterhuis ge-
zongen worden.
Het Liturgisch koor, onder de bezie-
lende leiding van Peter Rijs, maakt de
Goede-Vrijdag-liturgie met dit meer-
stemmige repertoire heel bijzonder.
 
In de Paasdienst op 21 april om 10
uur in de Protestantse kerk in Limmen
zal ds. Edward Kooiman voorgaan en
zal Marien van der Wolf de dienst
opluisteren met accordeonmuziek.
Iedereen is hartelijk welkom!

4



Om de eerste dag van de rest
van ons leven
Via Crucis
Eind jaren negentig werkte ik als leerkracht basisonder-
wijs op Aruba. Tijdens de paasvakantie ging ik met een
collega naar Colombia, een uur vliegen, lekker dichtbij.
In de hoofdstad Bogotà liepen wij met vele anderen op
Goede Vrijdag de kruisweg op de Cerro de Monserate,
één van de bekendste bergtoppen rondom de stad. We
trokken langs veertien kruiswegstaties. Elke statie een
scene afbeeldend uit het lijden en sterven van Jezus.
’s Avonds bezochten wij een dienst in de kathedraal van
Bogota, waarin een gemengd koor met pianist de Via
Crucis van Franz Liszt zong. Het is een muziekstuk van
grote verstilling. Een luisterervaring die net als de uitge-
beelde kruisweg doet stil staan bij het verhaal van Goede
Vrijdag. Het was verstillend, soms schril en dan soms weer
harmonisch. Ik had het gevoel dat Pasen al begon. Inti-
midatie, haat en veroordeling tegenover een stug volge-
houden bereidheid alles te ondergaan en een, zelfs in de
diepste ellende nog niet verdwenen, compassie.

 
Paasstatie
In 1960 werd het toegestaan een vijftiende statie toe te
voegen. Deze vijftiende statie verbeeldt de verrijzenis van
Jezus Christus en wordt ook wel de Paasstatie genoemd.
We hoeven niet langer stil te blijven staan bij het lijden
en de dood van Jezus Christus, maar worden uitgenodigd
de opstanding en het nieuwe leven te overdenken.
De ervaring van doodlopende wegen in ons eigen be-
staan is maar weinig mensen vreemd: stuklopende rela-
ties, verwachtingen die niet uitkomen, verdampende il-
lusies, de plotselinge confrontatie met ziekte. Pasen leert
ons dat ze niet ‘het einde’ hoeven te betekenen.

De kruisweg volgt de weg die Jezus aflegde naar het kruis.
Hij zag wat er op hem afkwam. Maar ondanks alle aarze-
ling en angst besloot Hij door te gaan. Hij gaf het over.
Hij gaf het uit handen. Zoals een graankorrel eerst in de
aarde moet vallen en sterven voordat hij vrucht kan
dragen.
 
Om de eerste dag van de rest van ons leven
Pasen vierden we in Zipaguirà, in de ‘Cathedral de Sal’,
een zoutkathedraal ondergronds uitgehouwen in een
oude zoutmijn. Door mensenhanden gemaakt. Na het
volgen van de ondergrondse kruisweg kom je uit bij de
kapel en sta je in een imposante hal met het grote ver-
lichte kruis. (Wie de Lord of Rings heeft gezien: het doet
denken aan de hallen en mijnen van Moria). Je komt
letterlijk van het donker in het licht. 
 

‘Zijn licht kan niet worden gedoofd’, zo straalt het grote
witte kruis uit. Een groter verschil kan er niet zijn. Van
donker naar licht, van troosteloosheid naar hoop. Van
Kyrië naar Gloria. Van een doodlopende weg naar een
nieuw begin. Het koor zong:
‘Al primer día del resto de nuestras vidas. Por la luz que a menudo
se abre paso de nuevo. Por el calor que disipa el frío. Alrededor de
los aromas de la vegetación que nos rode’. HALLELUJA!!!
 
Om de eerste dag van de rest van ons leven
Om het licht dat telkens weer doorbreekt
Om de warmte die de kilte verdrijft
Om de geuren van groen om ons heen
HALLELUJA                                   
 
André Martens
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Op vrijdag 8 maart is Hendrik Frede-
rik van Ommen overleden.
Henk was de eerste bewoner van de
nieuwe Loet, vier jaar geleden.
Daarvoor woonde hij onder andere
in Alkmaar maar verscheidene men-
sen zullen hem nog kennen van eer-
dere jaren dat hij in Heiloo woonde
en actief was in de kerk.
Tijdens de afscheidsbijeenkomst in
het Yardenhuis in Schagen hoorden
we mooie verhalen over Henk als
vader en opa. Hij was een goede
prater. En dat kwam van pas bij zijn
werk voor Niemeyer. Hij viel op met
zijn rijzige gestalte en zorgvuldig
gekozen pakken.
Het was moeilijk voor hem om door
een verminderd gehoor en afnemen-
de krachten niet meer volop mee te
kunnen doen. Dat gaf hem spanning
en onrust.
Naast verdriet om zijn sterven wordt
hem de rust gegund waar hij naar
verlangde. Hij leefde in het geloof zijn
geliefde vrouw weer te zien.
Wij wensen zijn kinderen en kleinkin-
deren en ieder die op hem gesteld
was troost en verbondenheid toe in
tijden van gemis.
Ds. Hanneke Ruitenbeek

Bedankt!
Hartelijk dank voor het prachtige
boeket, dat we op 3 maart mochten
ontvangen. Die dag vierden wij ons
50-jarig huwelijksfeest (was op 26
februari). Op de kaart stond 60 jaar.
Wie weet halen we die termijn ook
nog!      Ali en Jan de Groot-Vos

Bep en Simon Lauten-
bach 70 jaar getrouwd!
Op 20 april a.s. herdenken wij dat ons
huwelijk 70 jaar geleden gesloten is
in de Hervormde Kerk in Bloemen-
daal. Gods zegen vragen over ons
huwelijk was zeer belangrijk voor
ons. Onze trouwtekst was de tekst
van de Emmaüsgangers: “Hij ging
met hen, om bij hen te blijven”.
Gezien de omstandigheden kunnen
wij geen groot feest vieren. Onze
speciale dank gaat naar onze twee
neven en hun vrouwen Jan en Ann
en Chris en Marjan, voor hun zorg en
liefdevolle aandacht en hulp voor ons
beiden.
Allen, die wij kennen, zenden wij een
hartelijke groet! Simon en Bep Lautenbach

Wij gedenken

Geachte redactie!
Het is zo simpel, het Kerkblad uit de
bus halen. Maar in deze vorm, niet te
geloven, alweer vier jaren. Inmiddels
gegroeid tot een mooi Kerkblad, dat
gezien mag worden! Op deze regen-
achtige zondagmorgen is het een
lezenswaardig stuk informatie.
Mijn complimenten zijn niet normaal
te noemen, nee uitzonderlijk, dat dit
blad zonder veel poespas in mijn en
anderen hun brievenbus terecht
komt en dat al vier jaren!
Hartelijk dank, redactie, auteurs en
verspreiders, voor de uitvoering en de
zorg van dit mooi volwassen kerk-
blad. Blij dat u resoluut het roer hebt
omgegooid, van een gestencilde
uitvoering naar een mooi blad, het

lijkt mij soms of er meer instaat dan
voorheen!
Tot slot nogmaals hartelijk DANK!
Met vriendelijke groet, Dolf Roman

HEILOO- Er zijn in de afgelopen tijd
weer verschillende nieuwe mensen
gevonden voor verscheidene taken
in onze gemeente. Het is goed om te
zien dat in een kleiner wordende
gemeente toch heel veel zaken door
kunnen gaan, omdat steeds weer
vrijwilligers hun schouders er - voor
kortere of langere tijd - onder willen
zetten. Maar zoals dat gaat in een
kerk, er stoppen ook weer mensen
met bepaalde taken of ze veranderen
van functie, zodat er ook weer nieu-
we vacatures bijkomen. Op dit mo-
ment willen we twee openstaande
functies onder uw aandacht brengen:
1. We zoeken iemand die mee wil
denken in 'Rond de Waterput'. Deze
oecumenische commissie organi-
seert jaarlijks vele activiteiten op het
gebied van geloofsverdieping en
spiritualiteit. Wij zoeken iemand die
vooral een beetje handig is met de
computer en met opmaak van docu-
menten, posters en het jaarlijkse in-
formatieboekje.
2. Het Pastorale Overleg zoekt ie-
mand die speciaal zal worden aange-
steld om (in alle wijken) de nieuw in
gekomenen te bezoeken in onze ge-
meente. Het gaat dan met name om
een kennismakingsbezoek, waarbij
informatie over onze gemeente
wordt gegeven.
3. En we zoeken mensen die eens in
de twee maanden koffie willen
schenken na de zondagsdienst.
Heeft u interesse in een van de taken,
of wilt u iets anders doen? Neem dan
contact op met de ondergetekende
of met onze scriba Nita Buitink (scri-
ba@pknheiloo.nl).
Namens de vacaturecommissie, ds.
Edward Kooiman (ejkooiman@ziggo.
nl of 072-8885550)

Bijna twee jaar na haar man Bas,
overleed Marianne Carolina Metse-
laar-Hamel op 18 maart j.l. op de
leeftijd van 96 jaar. Marianne woonde
jarenlang op de Sluijsweidt, al kon zij
de laatste tijd niet meer thuis wonen.
Overeenkomstig haar eigen wens
heeft zij haar lichaam ter beschikking
gesteld van de wetenschap. Wij wen-
sen allen die haar lief en dierbaar
waren en allen die haar missen troost
en zegen.
Ds. Edward Kooiman
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Als jongetje van zes kreeg ik van mijn
vader de vraag: hoe komt het, dat op
de toren van de Westerkerk in Am-
sterdam de kroon van Maximiliaan
van Oostenrijk staat? Het antwoord
luidt: hij was getrouwd met Maria van
Bourgondië, de dochter van Karel de
Stoute. Nederland hoorde eens bij het
Bourgondische Rijk. Dat brengt Bart
van Loo ons in dit prachtig geïllu-
streerde boek over de aartsvaders van
de Lage Landen in herinnering.
 
Bert Kramer

Boekbespreking
Bart van Loo, De Bourgondiërs,
aartsvaders van de lage Landen
Het zit al vanaf de basisschool diep in
ons geheugen gegrift: tijdens de
Tachtigjarige oorlog (1568 - 1648)
vonden wij elkaar in onze strijd tegen
de Spaanse heerser Philips II. Zo ont-
stonden de Verenigde, aanvankelijk
zeven Provinciën. Daarbij werden we
stevig geholpen door de leer van
Calvijn. De democratie die hij in de
kerk voorstond paste wonderwel in
ons nieuwe staatsbestel, waarin de
adel en geestelijkheid het moesten
afleggen tegen de welgestelde bur-
gers, de regenten.
 
In een prachtig boek, dat leest als een
roman, laat Bart van Loo ons zien dat
het toch wat anders ligt. De wortels
van de eenheid van de Lage Landen,
waartoe aanvankelijk ook België in-
clusief het huidige Vlaanderen met de
rijke steden Brugge en Gent behoor-
de, liggen al een eeuw eerder, in de
tijd, waarin het deel uitmaakte van
het Bourgondische Rijk, dat zich uit-
strekte van het zuid-oosten van
Frankrijk tot wat wij nu Overijssel
noemen. De Bourgondische hertog
Filips de Goede (1419 - 1467) riep op
9 januari 1464 voor de eerste keer de
Staten-Generaal van de Lage Landen
in Brugge bijeen. Zijn zoon Karel de
Stoute (1467 - 1477) werkte die een-
heid verder uit. Dat deed hij overigens
niet alleen stoutmoedig, maar ook
heel stout; hij beging grote wreedhe-
den. Maar de kunsten, voornamelijk
de schilderkunst, kwamen in die tijd
al tot grote bloei. Jan van Eyck schil-
derde in Gent in 1432 zijn beroemde
drieluik met het Lam Gods. Hier lig-
gen de wortels van de Nederlandse
schilderkunst.
 
Het is boeiend om te lezen dat onze
nationale identiteit niet alleen door
het sobere Calvinisme gevormd en
gevoed is, maar dat er ook een stevi-
ge scheut Bourgondische overdaad
aan pracht, praal en wijn aan te pas
gekomen is. Overigens wist ook Cal-
vijn een goed glas wijn te waarderen.

Mensen in beeld
Dit keer in onze vaste rubriek een
viertal mensen-in-beeld. Het is de
onvermoeibare onderhoudsploeg van
de Ter Coulster-kerkzaal. Op de foto
van links naar rechts Bep Reijn, Willy
Boll, Maartje van der Laan en Lenny
Meulenberg. Eigenlijk zou het een
vijftal moeten zijn, maar 'het paar-
denmeisje' Gina Moolenaar is op het
moment van het interview nog her-
stellende van een val met haar fiets,
als gevolg van de losgeslagen paar-
den.
De onderhoudsploeg is om de twee
weken op de donderdagmorgen ac-
tief, al sinds de Protestantse gemeen-
te Heiloo in 2001 in de Ter Coulster-
kerk is gestart. Het gaat hen vooral
om het samen sociaal bezig zijn. Dat
de kerkzaal er na hun inzet weer tip-
top uit ziet is mooi meegenomen.
Natuurlijk wordt er na de werkzaam-
heden uitgebreid koffie gedronken,
waarbij er op de een of andere manier
altijd iemand jarig is en een traktatie
niet ontbreekt. Soms lijkt het koffie
drinken wel een gespreksgroep en
wordt de kerkdienst van de afgelopen
zondag ook nog even besproken. Lief
en leed is er zo de afgelopen jaren
met elkaar gedeeld en dat is toch ook
onderdeel van het samen gemeente
zijn? De afgelopen jaren is het merk-
baar dat de kerkzaal minder vol zit,
aldus de dames; volle kerkzalen leve-
ren het meeste werk op! Toch zijn er
nog altijd speciale diensten die veel
extra 'stof doen opwaaien', zoals de
kinderkerstnachtdienst, georganiseerd
door de scholen.
Mocht er iemand zijn die nog een
gezellige maar ook nuttige vrijwilli-

gersactiviteit wil en kan doen, van
harte welkom! Maartje van der Laan
kan indien gewenst verdere informa-
tie geven. 
Pieter Jan van Roon

Ontmoetingsmiddag    
Donderdag 11 april om 14.15 uur is er
een ontmoetingsmiddag in de Ter
Coulsterkerk. Deze zal in het teken
staan van 'Op weg naar Pasen'. Wij lezen
over het lijden en sterven van Chris-
tus afgewisseld met muzikale stukken
uit de Matthäus Passion die worden
verzorgd door Anja van der Ploeg (piano)
en Anke Buringa-Lont (dwarsfluit). U
wordt van harte uitgenodigd deze
middag samen met ons te beleven en
te genieten van de muziek.
Heeft u vervoer nodig neemt u dan
contact op met Klaske Mosselaar tel:
5330417. Overige inlichtingen bij Ria
op den Kelder tel: 5338895.
De volgende middag is op 16 mei.
Deze laatste middag van het seizoen
willen we feestelijk afsluiten met een
hapje en een drankje. Wanneer u zelf
een lied, gedicht of verhaal met ons
wilt delen, stellen we dat zeer op prijs.
U bent allen van harte welkom.
Marijke de Groot.
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Collectes bij de kerkdiensten

5 mei: Kerk in Actie 
Noodhulp, kerken in Syrië
Uitzichtloos en rampzalig is de situa-
tie in Syrië. Steeds meer mensen in
nood doen een beroep op kerken
voor onderdak, voedsel en veiligheid.
De zelf zwaar getroffen Syrische ker-
ken bieden tussen de puinhopen hulp
aan iedereen die bij hen aanklopt. Met
onze hulp ondersteunt Kerk in Actie
de kerken in Syrië, zodat zij moed
houden om hun belangrijke werk te
blijven doen. Zolang zij zich inzetten
laten we hen niet met lege handen
staan.
De Syrisch Orthodoxe Kerk helpt
mensen in nood bij het vinden van
tijdelijk onderdak en zij verstrekken
voedselpakketten, babyvoeding en
medicijnen. Soms draagt de kerk ook
de kosten voor operaties. Klimaatmars

Ruim 35.000 mensen kwamen zater-
dag 10 maart naar Amsterdam voor
de klimaatmars. Samen drongen ze
aan op een doortastend klimaatbe-
leid van het kabinet.
Ook sloten 110 verschillende Kerken
zich aan. Ruim 800 gelovigen kwa-
men vooraf samen in de Dominicus-
kerk aan de Spuistraat. Scriba ds. René
de Reuver van de Protestantse Kerk
sprak bij de opening van de mars en
op de Dam.
Ondanks het koude en natte weer
was het hartverwarmend om te zien
hoe christenen uit allerlei denomina-
ties elkaar vonden in de overtuiging
dat zorg voor de schepping voluit
onderdeel is van ons geloof. 

Voor een uitgebreid inhoudelijk verslag zie:
www.groenekerken.nl/klimaatmars

Schrijven helpt!
Van Amnesty Internationanal ontvin-
gen we bericht dat het schrijven van
de brieven, zoals we in december
2018 in Limmen deden, effect heeft.
Zo hoorden we goed nieuws voor
Gulzar Duishenova uit Kirgizië. Begin
februari heeft het parlement in Kirgi-
zië de VN-conventie voor rechten
van personen met een handicap ge-
ratificeerd! We schreven voor Vitalina
Koval uit Oekraïne die tijdens de de-
monstratie voor de vrouwenrechten
gedreigd werd met geweld door te-
genstanders en aangevallen werd. Nu
krijgt zij goede bescherming van de
politie en zo kon zij op 14 maart j.l.
ook een speech houden. Goede be-
richten die ons kunnen inspireren om
mee te blijven doen aan de schrijfac-
ties van Write for Rights!
Meer informatie? Zie www.amnesty.nl

Het Grieks-Orthodox Patriarchaat
van Antiochië (GOPA) zette naast vele
noodhulpprogramma’s ook een dia-
conaal programma op om gezinnen
uit de eigen kerk of achterban te on-
dersteunen. Bv. een eenmalige finan-
ciële bijdrage waarmee men voedsel,
kleding of medicijnen koopt.

21 april: Kerk in Actie - zending
Versterk de kerk in Pakistan 
Veel christenen in Pakistan voelen
zich kwetsbaar en onzeker. Zij vor-
men een minderheid en behoren tot
de laagste klasse, de armste bevol-
kingsgroepen. Veel christenen heb-
ben bovendien weinig kennis over
het christelijk geloof. Kerk in Actie
bouwt samen met lokale kerken aan
een sterke en vernieuwende kerk in
Pakistan. Studenten en voorgangers
kunnen, onder meer via internet,
cursussen en trainingen volgen over
discipelschap en theologie. Jaarlijks
volgen 6.000 tieners een jongeren-
training. Zij zijn het toekomstig kader
van de kerk en staan dankzij deze
training sterker in hun geloof. Bouwt
u mee aan een sterke en vernieuwen-
de kerk in Pakistan? Meer informatie:
www.kerkinactie.nl/veertigdagentijd

14 april Palmpasen:  JOP
Jongeren doorleven het paasverhaal
JOP, Jong Protestant, ontwikkelde
een verrassend nieuw spel voor ker-
kelijke jongeren: de PaasChallenge. In
dit spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige
elementen kruipen jongeren een
nacht lang in de huid van een hoofd-
persoon uit het paasverhaal. Ze krij-
gen te maken met emoties als ach-
terdocht, eenzaamheid, vermoeid-
heid en troost. Sommige opdrachten
spelen zich buiten af, de ontknoping
vindt plaats op paasmorgen.
De eerst editie was een groot succes:
bijna 2.000 jongeren van maar liefst
150 jeugdgroepen uit heel Nederland
deden mee (zie filmpje op jop.nl/-
paaschallenge). Helpt u mee, zodat
JOP rond Pasen jongeren bij de kerk
kan (blijven) betrekken?
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Actie Kerkbalans 2019
de eerste resultaten in Limmen
In de tweede helft van januari is de
landelijke actie Kerkbalans gehou-
den. Als u uw bijdrage al heeft toege-
zegd, willen we u daar hartelijk voor
bedanken! 
Op dit moment is ongeveer 95% van
de reacties binnen en hebben we
€ 27.557 toegezegd gekregen. Het
jaar 2019 geeft een vermindering te
zien van ongeveer 4% t.o.v. 2018
Via deze weg willen we aan degenen
die nog niet gereageerd hebben vra-
gen: wilt u dat deze maand nog doen?
De inkomsten uit Kerkbalans zijn van
essentieel belang voor onze kerk.
Een woord van dank voor de gevers
van spontane giften in de loop van
het jaar.
Tot slot nog een hartelijk dankjewel
aan alle vrijwilligers die hebben mee-
geholpen met de actie!
De leden die hun toezegging van
2018 nog niet voldaan hebben, het zij
geheel of gedeeltelijk, krijgen in de
maand april een brief met het verzoek
om dit alsnog te doen.
Het college van kerkmeesters dankt een
ieder voor het bereiken van dit resultaat.
College van kerkrentmeesters Limmen

Kerkenraad Heiloo ont-
moet ds. Peter Verhoeff
Op 25 februari hadden we als gast in
de kerkenraad ds. Peter Verhoeff,
classispredikant Noord Holland. Hij
begon met de vraag wat er volgens
ons goed gaat, op dit moment.
Positief zijn we over al onze 160 vrij-
willigers, het kerkblad, de eredien-
sten, de maaltijdgroep, de ontmoe-
tingsmiddagen en de activiteiten van
de Waterput. Ook is het belangrijk dat,
door allerlei activiteiten, we het finan-
cieel nog goed redden.
Daarna vroeg hij ons naar onze be-
weegredenen: Wat betekent het ge-
loof voor jou? Dat ging dieper:  “In de
stilte heb ik vertrouwen dat er iets
is.“ en “Ik zou geen dag zonder geloof
kunnen, God is mijn kracht.” Ook:
“Zonder God had ik het niet gered.”
We hebben gepraat over de zorgen
die we ook hebben: de vergrijzing van
de gemeente, het kleine aantal kinde-
ren en jongeren en daarmee samen-
hangend de middengroep. We zijn
blij dat er nu elke week mensen zijn
voor crèche en kindernevendienst,
ongeacht of er kinderen zijn of niet.
Voor de toekomst vinden we het
belangrijk, dat we als kerk een socia-
le plek zijn in Heiloo, waar we iets
willen betekenen voor elkaar en voor
het dorp.
We kijken terug op een goed en in-
dringend gesprek met ds. Peter Ver-
hoeff. Het leverde als conclusie op dat
we gezegend zijn, met u als gemeen-
te en met elkaar als kerkenraad.
Nita Buitink, scriba Heiloo

Het Voorbedenboekje Heiloo
is verplaatst naar het begin van de
omloop; meteen te zien als u de kerk
binnenkomt. Meer uitnodigend dus.
Wellicht goed om te weten dat het
opschrijven van een voorbede mo-
gelijk is tot 09.50 uur.
De Diaconie hoopt dat de nieuwe plek
'voorbeden verhogend' zal werken.

De Ring Alkmaar in
beweging: kom ook! 
Sinds vorig jaar juni, na de grote organisa
torische veranderingen binnen de Protes
tantse Kerk worden jaarlijks drie ringbij
eenkomsten georganiseerd.
Onze gemeenten Heiloo en Limmen
horen bij de Ring Alkmaar (de voor-
malige classis Alkmaar). Iedereen die
interesse heeft in het onderwerp of
het leuk vindt om mensen uit buur-
gemeenten te ontmoeten, is welkom
op deze bijeenkomsten die in het
kerkblad altijd worden aangekon-
digd. De bijeenkomsten zijn van 16 -
19 uur, incl. een broodmaaltijd.
In februari zijn we met een groepje
uit Heiloo en Limmen afgereisd naar
Anna Paulowna. Thema die middag
was: de dorpskerken beweging, een
nieuw project van de Protestantse
Kerk. Jolanda Tuma, onze gast-
spreekster, vertelde over de rol van
plaatselijke gemeenten in het leef-
baar houden van een dorp. Zij bena-
drukte de betekenis van een (oud)
kerkgebouw in het dorp. De reguliere
kerkgang neemt nog steeds af. Maar
er is een toename te zien van zinvol
en vernieuwend gebruik van kerkge-
bouwen.

In Limmen en Heiloo hebben we daar
ook al ervaring mee door de kerk te
openen voor tentoonstellingen, be-
zichtigingen, concerten of als podi-
um om maatschappelijke thema’s
onder de aandacht te brengen. Het
draagt bij aan de leefbaarheid van
onze dorpen. Het is ook een uitdaging
voor de plaatselijke gemeente: Zet de
deuren open met aansprekende activi-
teiten, het liefst in overleg met ande-
re organisaties en mensen uit het
dorp. Maar ‘lok’ niet alleen mensen
naar je kerk(gebouw), wees ook present
als er iets in je dorp gaande is of wordt
georganiseerd rondom thema’s die
ook de kerk bezighouden: zorg voor
elkaar, zorg voor de ziel en zorg voor
de omgeving/milieu.
Het was een inspirerende middag.

De volgende ringontmoeting is op 16
mei. Dan zijn we te gast bij de Pro-
testantse Gemeente te Sint Pancras.
Thema die middag is de groeiende
aandacht voor nieuwe vormen van
Christelijke spiritualiteit en geestelijk
leven in kerk en gemeente. Denk aan
Taizévieringen, meditatiegroepen, pel-
grimages naar het Schotse Iona of
Friese Jorwert enz. Waar komt deze
interesse vandaan? Herken je het bij
jezelf en werkt het door in de plaat-
selijke gemeente? Sprekers die mid-
dag zijn ds. Niels Gillebaard uit Graft
- de Rijp en dr. Kick Bras. Beiden zijn
bestuurslid van Vacare, het platform
in de Protestantse Kerk voor medita-
tief leven. Van harte welkom! Opgave
gewenst i.v.m. de maaltijd.
Laat het weten dan reizen we samen.
Ds. Hanneke Ruitenbeek
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VluchtelingenWerk
Wil jij nieuwkomers wegwijs maken binnen
Castricum of Heiloo? Dan hebben we een
leuke functie voor jou!
VluchtelingenWerk komt op voor de
rechten van vluchtelingen en helpt
hen bij het opbouwen van een nieuw
bestaan in Nederland. Als vrijwilliger
bied je praktische en administratieve
ondersteuning. Je begeleidt vluchte-
lingen bij het bezichtigen van de
woning, het ondertekenen van het
huurcontract en inschrijving bij in-
stanties op het gebied van wonen,
inkomen, verzekeringen, onderwijs
en zorg. Je helpt ook bij het doorne-
men van de post en het opzetten van
een financiële administratie. 
In Castricum en Heiloo zijn wij ook
op zoek naar sociale en betrokken
vrijwilligers die het leuk vinden om
nieuwkomers in de gemeente te be-
geleiden naar een sociaal netwerk. Je
kunt denken aan het voorstellen aan
de buren, wegwijs maken in het
sport- en verenigingsleven en samen
een bezoek brengen aan de biblio-
theek.
Lijkt het je wat? Neem voor meer informatie
of aanmelding contact op met Lotte Stigter
(teamleider Castricum: buch@vluchtelin
genwerk.nl of 072-5315008, 06-12318615)
of Jan Boeijink (teaml. Heiloo: 06-82598432
of jboeijink@vluchtelingenwerk.nl)

Crèche - Heiloo 
Vanaf Palmpasen, 14 april, is er weer
elke zondagmorgen crèche in de
kerk. Dit is voor alle kinderen tussen
de 0 en 4 jaar. Het is mogelijk om uw
kind tijdens de collecte op te halen,
zodat uw kind het laatste gedeelte
van de dienst kan bijwonen, inclusief
de zegen. Er staat elke week vanaf
9.45 uur iemand  klaar om uw kind/
kinderen op te vangen.
Heeft u vragen dan kunt u terecht bij
Christel Phaff - Brouwer de Koning:
christelbdk@hotmail.com.
We hopen u te zien op zondag 14 april!

4 mei Herdenkingsconcert 
in de Witte Kerk (aanvang: 20.30 uur)
 
Na afloop van de Dodenherdenking,
bij de Man van Vught, kunt u in de
Witte Kerk het jaarlijkse Herdenkings-
concert bijwonen.
Sfeervolle en passende muziek op
deze avond en een waardige afslui-
ting van deze dag, in de wetenschap
dat wij de volgende dag, 5 mei, hier
al 74 jaar in vrede mogen leven.
Het programma kunt u medio april
vinden via www.pknheiloo.nl

Kinderen in het midden
In de voorgaande kerkbladen is ge-
schreven over het jeugd- en kinder-
werk in Heiloo.
We zagen het aantal kinderen licht
toenemen. We hoopten bestaande
activiteiten te versterken. Daar is heel
goed nieuws over te melden.
Naast de creche, zie hieronder, is er
weer elke zondagmorgen KinderNe-
venDienst voor kinderen in de basis-
schoolleeftijd. Voorlopig met uitzon-
dering van de zomervakanties. Dat
betekent dat ouders niet vooraf hoe-
ven informeren of ze met hun kinde-
ren naar de kerk kunnen komen.
We zijn erg blij met de mensen die
zich gemeld hebben.
De teams zouden nog blijer zijn met
wat versterking, want sommigen
hebben een dubbele taak. Dus meld
je aan en denk niet te snel dat je er te
oud voor bent! Of loop eerst een keer
mee om de kinderen te leren kennen.
Een gemeente waarin zorg voor el-
kaar belangrijk is, mag zorg en aan-
dacht voor de kinderen niet vergeten
worden. We moeten het samen doen.
Ds. Hanneke Ruitenbeek

4 mei: Dodenherdenking
Zaterdagavond 4 mei zal weer de
herdenking plaatsvinden van alle
gevallenen, niet alleen van de tweede
wereldoorlog, maar ook van alle an-
dere gewapende conflicten die sinds-
dien hebben plaatsgevonden en…he-
laas nog steeds plaatsvinden!
Ook in Heiloo zal daar aandacht aan
worden besteed. Dit gebeurt door
een stille tocht naar het monument
van de gevallenen, de Man van Vught,
op Frederica’s Hof, de twee minuten
stilte aldaar en een kranslegging.
Voorafgaand aan de stille tocht is er
in de Ter Coulsterkerk om 19.00 uur
een oecumenische bijeenkomst. De
dienst duurt ongeveer 30 minuten,
zodat men zich kan aansluiten bij de
stille tocht, die begint bij de Ter Coul-
sterkerk op de kruising Bergeon-
straat/Holleweg.
Wij nodigen u allen van harte uit om
aanwezig te zijn bij de viering en mee
te lopen in de stille tocht.
Na afloop van de Dodenherdenking,
om 20.30 uur, is er een Herdenkings-
concert in de Witte Kerk.
Voorbereidingsgroep gezamenlijke kerken

Passie- & Paasconcert
Op woensdag 17 april geeft het
Zaans Interkerkelijk Mannenkoor een
passie-en paasconcert in de Westzij-

derkerk, Westzijde 75, Zaandam.
Het repertoire van die avond zal
onder andere bestaan uit liederen
over de lijdenstijd, zoals de zeven
kruiswoorden, op muziek gezet door
Roelof Elsinga. De mooie volle klank
van het ZIM zal met deze bijzondere
nummers een extra dimensie geven
aan deze avond.
Het geheel staat o.l.v. de vaste diri-
gent Hugo van der Meij.
Medewerking wordt verleend door:
Frank Emens, bariton; Wouter Har-
bers, piano; Arjan Wouters, orgel.
Entree: €12.50 in de voorverkoop (bij
koorleden of www. zimmk.nl) en €15
aan de zaal. Aanvang: 20.00 uur.
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Genesis in de open lucht
Vanuit Schermerhorn varen door de
Eilandspolder is een ervaring op zich.
Met een fluisterboot langs het riet,
uitzicht op de weilanden, het geroep
van de weidevogels, je komt oren en
ogen te kort. Je waant je in de vrije
natuur. Dat is echter maar ten dele
waar. De polder is ontstaan door
menselijk handelen.

‘De roep van de stilte’
Weekend Ionagroep Nederland
Het eiland Iona in Schotland is al
eeuwenlang een pelgrimsoord.
In de schoonheid van de natuur en
de gastvrijheid van de Iona Commu-
nity komt een mens tot zichzelf. In de
vieringen is ruimte om geloof en
spiritualiteit te hernieuwen. In ont-
moeting en gesprekken worden ge-
loof, leven en de wereld waarin we
leven op elkaar betrokken.
De Ionagroep Nederland organiseert
in Dopersduin in Schoorl een week-
end waar de sfeer van Iona heerst.
Iedereen, bekend en onbekend met
Iona is van harte welkom. Ik zit zelf
dit jaar in de organisatie vanwege het
thema van dit jaar: ‘De roep van de stilte’.
We onderzoeken de stilte en zullen
de stilte beoefenen. Maar verwacht
geen stilteretraite. We zullen het er

Expositie ‘Psalmen’ 
van Marga Jelles 
“Ik heb mij laten inspireren door
het Bijbelboek Psalmen.” zegt Marga
Jelles. “De psalmen zijn levensliederen.
Zij gaan over twijfel en aanvechting
én over geloof in God, die altijd -
met ons is. Veel mensen kunnen zich
met de dichter van de psalmen iden-
tificeren. De dichter die in de ene
periode God in nood aanroept en in
de andere periode God dánkt voor
zijn goedheid en trouw.”
Als beeldend kunstenaar werkt Marga
Jelles met Textiele Werkvormen.
Vaak figuratief en soms abstract. Zij
maakt daarbij gebruik van verschil-
lende technieken en materialen.
Woensdag 24 april tot 12 juni in
de Protestantse Kerk in Limmen
(Zuidkerkenlaan 25).
Combineren met een bezoekje aan de
Bloemendagen Limmen, 27 april - 1 mei ?

Rond de Waterput-agenda
24 april - 12 juni: Psalmen, expositie
van Marga Jelles; PKN Limmen
27 april - 5 mei: Jongeren naar Taizé
o.l.v. pastor Johan Olling
17 mei: Genesis in de Buitenlucht;
excursie met ds. Hanneke Ruitenbeek

Tijdens de vaartocht met ds. Hanne-
ke Ruitenbeek horen we daar meer
over. Daarnaast lezen en overwegen
we delen van het Scheppingsverhaal
uit Genesis. Hoe verhouden zich
mens, schepping en Schepper? En
hoe klinkt dat in de buitenlucht?
Als we dan toch in Schermerhorn zijn
zou het jammer zijn om niet de
prachtige Grote Kerk te bezichtigen.
In 1635 werd er voor het eerst een
dienst gehouden. Wat is er zo anders
aan vergeleken met katholieke ker-
ken uit die tijd?
Vrijdag 17 mei, van 13:00 tot 16:30 uur,
krijgen we eerst een rondleiding door
de kerk. Daarna is er koffie en wande-
len we naar de boot.
De kosten zijn € 12,50. U kunt zich tot
uiterlijk 1 mei opgeven: 072-8885550
hruitenbeek@ziggo.nl

ook met elkaar over hebben. Voor
geïnteresseerden is er van alles te
zien en te horen over de Iona Com-
munity en de Ionagroep Nederland.
En er valt van alles te genieten in de
prachtige omgeving van Dopersduin,
waar we verblijven.
Van harte welkom van 24 - 26 mei in
Schoorl. Voor verdere informatie en
aanmelding zie: www.ionagroep.nl
Ds. Hanneke Ruitenbeek

Steunpunt-Verlies-en-Rouw
in het Swaenennest
Elke derde dinsdag van de maand is
er in het Swaenennest, Oudegracht
185 in Alkmaar, het Steunpunt Verlies
en Rouw, een initiatief van de Zwaan.
Dit Steunpunt is bedoeld voor ieder
die een dierbare heeft verloren.
Op dinsdag 16 april is het Steunpunt
weer open, van 14.00 tot 16.30 uur.
Van 14.00 uur tot ongeveer 14.45 is
er inloop en lotgenotencontact. Om
14.45 uur starten we met het thema:
‘herstel na verlies’. Nu met een groeps-
gesprek. We delen ervaringen over
ons eigen rouwproces: Wat doet de
rouw met je en hoe kun je weer je
eigen levenskracht terugkrijgen? Je
kunt ook gewoon luisteren naar de
ervaringen van anderen.
Op 21 mei is het thema ‘mindfullness
en de kracht van ontspanning’ . Een le-
zing met enkele basisoefeningen
door Marja Ligterink.
De middagen worden begeleid door
Eva Snieder en Marja Ligterink, bei-
den ervaren rouwbegeleiders. Voor
informatie kunt u altijd bellen met
06-30088610 (Marja) of 06-11445637
(Eva). Ook kunt u kijken op www.
dezwaan-alkmaar.nl/verlies-en-rouw.
Wees welkom!

Kinderpardon
Ook de familie Tamrazyan die in de
Bethel-kapel verbleef mag in Ne-
derland blijven. We zijn  blij voor
de familie Tamrazyan en andere
betrokkenen!
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Opstanding is een groot woord,
ik probeer het kleiner te zeggen,
schaal één op tienduizend.
 
Opstanding is wakker worden
en de lijsters preken van de daken
en de raven van de kansels:
Jezus leeft!
 
Opstanding is Luther die er niet meer tegenop kon
en met grote letters op zijn tafel schreef:
Vivit! Hij leeft!
 
Opstanding is een berm vol bloemen, een poldersloot vol leven,
beter geen vogel in de hand en tien in de lucht.
 
Opstanding is de grafsteen van Martin Luther King
en daarop de letters:
God zij dank, ik ben eindelijk vrij.
 
Opstanding is licht dat terugkeert naar de zon,
regen naar de wolken,
woorden terug in mijn mond.
 
Opstanding is een wonder, een verwondering,
je wrijft je ogen uit, het is klaarlichte nacht.
 
Opstanding is een schaterlach van licht,
de hoeken van je mond krullen om, je ogen gaan open en dicht
van zoveel licht en zoveel waarom.
 
                                                                                               Jaap Zijlstra


