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Kom Erbij !!

Koffiedrinken
LIMMEN – Woensdag 19 juni, de 3e
woensdag van de maand, is er weer
een koffieochtend in ‘Ons Huis’ aan
de Zuidkerkenlaan 23 in Limmen van
10.30 – 11.30 uur.
Iedereen is van harte welkom om
elkaar te ontmoeten en als afsluiting
te luisteren naar een mooi gedicht.
Voor vragen en/of vervoer kunt u
bellen met
Margreet Denekamp: 072-5052871 of
Lies Koenderman: 072-5052073

Gemeenteavondburenavond
LIMMEN - De uitnodiging voor de
gemeenteavond van de Protestantse
Gemeente was dit jaar breed gepubliceerd. Van de zeer geslaagde, actuele voorstelling van ´Esther, een
Perzisch sprookje´van verteller Kees
Posthumus en musicus Henk van
Glabbeek konden zo meer mensen
genieten.
Genieten van de journalist, die het
levensverhaal van Esther probeert te
schrijven, afgewisseld met prachtige
muziek, tot en met het komische
poeriemfeest! Wat een muzikale
verhalenvertellers!
Van de uitnodiging aan onze kerkelijke buurgemeenten en andere belangstellenden was goed gebruik
gemaakt, zodat een gevarieerd publiek aanwezig was. Na afloop kon
men elkaar ontmoeten onder het
genot van een hapje en een drankje.
Al met al een heel geslaagde avond.

het Poeriemfeest - Kees en Henk
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Tafel van hoop in Limmen
N.a.v de actie Tafels van Hoop, van
Kerk in Actie, organiseren we vanuit
de diaconie op 13 juli een ontmoetingsbijeenkomst in 'Ons Huis' voor
'nieuwkomers' die in Limmen wonen.
Uitgaande van de gedachte dat
vluchtelingen misschien behoefte
hebben aan onderling contact en
contact met andere inwoners in
Limmen. We proberen dat invulling
te geven door bij elkaar te zijn met
koffie en thee en wat lekkers. Naast
ontmoeten is er de mogelijkheid om
b.v. een spel te doen, zoals sjoelen of
scrabble.
Volwassenen en kinderen zijn van
harte welkom! Op deze manier willen
we vluchtelingen laten weten dat ze
welkom zijn. En dit is een mooie
manier om elkaars gedachten, cultuur en houding beter te begrijpen.
Doet u ook mee?
Voor aanmelding: Margreet Denekamp, tel. 072- 5052871 of per email:
margreetdenekamp@outlook.com

in de TerCoulsterkerk
Op donderdag 2 mei konden we tot
onze blijdschap de nieuwe oven in
gebruik nemen. Hiermee zijn onze
kookmogelijkheden sterk verbeterd
en uitgebreid.
Op donderdag 6 juni en donderdag
4 juli kunt u weer gezellig aanschuiven. We houden rekening met dieet
als u dit even doorgeeft.
Het menu hangt de zondag voorafgaand in de hal van de Ter Coulsterkerk. De kosten voor het drie-gangenmenu met koffie of thee na afloop
bedragen 5 euro.
Een glas wijn of frisdrank kost 1,50
U kunt u opgeven via het formulier in
de hal of bij Gina Timmerman: 072-8795384 tot uiterlijk dinsdagavond 20.00 uur of via:
g_timmerman50@kpnmail.nl

Wat hoor ik toch in de
Ter Coulsterkerk?
De Ter Coulsterkerk is zowel op zondag alsook door de week multifunctioneel.
Na de kerkdienst op zondagmorgen
is de Eritrese geloofsgemeenschap in
de regio welkom terwijl in de namiddag de “Engelse kerk” in de koffiekamer een service houdt.
Maar ook op werkdagen is de kerk
multifunctioneel en vinden er mooie
samenwerkingsverbanden plaats.
Elke dinsdagmorgen vindt in de koffiekamer de vaste repetitie plaats van
de Fifty Singers, een koor van circa
honderd 50+ leden, o.l.v. de dirigent
Lonneke. Veel enthousiasme.
In de pauze wordt koffie gedronken
en veel gepraat.
Op dinsdag is er ook cursus voor
vluchtelingen uit vnl. Syrië en Irak,
o.l.v. de docent Marie José.
De dirigente en de docente hadden
afgesproken om eens samen te zingen. Dat gebeurde twee weken geleden. Na de koffiepauze van de Fifty
Singers kwamen de leerlingen in de
koffiekamer en na een korte toelichting van Marie José zongen zij “In
Holland staat een huis”.
De Fifty Singers vielen onmiddellijk in.
Een groot succes.
Daarna zonden de Fifty Singers voor
de gasten “Chansons d´amour” waarvan het refrein ook meegezongen
werd door de leerlingen.
Een mooi staaltje van integratie.
Bé Zanting
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De wolken
Ik droeg nog kleine kleeren, en ik lag
lang-uit met moeder in de warme hei,
de wolken schoven boven ons voorbij
en moeder vroeg wat ‘k in de wolken zag.
En ik riep: Scandinavië, en: eenden,
daar gaat een dame, schapen met een herder –
de wond’ren werden woord en dreven verder,
maar ‘k zag dat moeder met een glimlach weende.
Toen kwam de tijd dat ‘k niet naar boven keek,
ofschoon de hemel vol van wolken hing,
ik greep niet naar de vlucht van ‘t vreemde ding
dat met zijn schaduw langs mijn leven streek.
– Nu ligt mijn jongen naast mij in de heide
en wijst me wat hij in de wolken ziet,
nu schrei ik zelf, en zie in het verschiet
de verre wolken waarom moeder schreide –
Martinus Nijhoff

4

Kerkdiensten
Algemene gegevens

5

In de wolken

6

Wij gedenken;

7

Vacatures Heiloo

8/9

Diaconie en ZWO

10

Boekbespreking:
When Jezus came to Harvard
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Rond de Waterput
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Kerkdiensten

Gegevens Heiloo

voor evt. wijzigingen: zie websites
26 mei, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. R. Blaauw
collecte: Armenië-project
Protestantse Kerk Limmen:
ds. D.van Arkel, Castricum
collecte: St. MEE, zomerkamp
GGZ: Marius + Zanggroep

7 juli, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk:
ds. Niels Gillebaard, De Rijp
collecte: KiA vakantiepret kinderen
Protestantse Kerk Limmen:
ds. H.R. Hummelen, Egmond-Binnen
collecte: KiA vakantiepret kinderen
GGZ: Marie Jose + ZomerZingen

30 mei, Hemelvaartsdag, 10.00 uur
Witte Kerk:
ds. P. Nijssen, Heiloo
collecte: Diaconie Heiloo
2 juni, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. E. Kooiman
Heilig Avondmaal
collecte: Ned. Bijbelgenootschap
Protestantse Kerk Limmen:
i.o. ds. A. Matz, Groningen
collecte: Ned. Bijbelgenootschap
GGZ: Marie José + pianist
9 juni Pinksteren, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek
m.m.v. Cantorij
collecte: KiA bijbels Chinese platteland
Protestantse Kerk Limmen:
Oecumenische buitendienst
ds. A.J. Kramer en pastor J. Olling
collecte: Kleine Zusters van Jezus
GGZ: Marc + Zanggroep
16 juni, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: pastor A. Martens
collecte: Simavi
Protestantse Kerk Limmen:
ds. M.Kraak-Verdonk, Opperdoes
collecte: Kerk Zonder Grenzen
GGZ: Marius + OneMoreVoice
23 juni, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk:
ds. Jan Bruin, Zutphen
collecte: KiA werelddiaconaat, pag.8
Protestantse Kerk Limmen:
ds. S. Rozendal, Alkmaar
collecte: KiA werelddiaconaat, zie p.8
GGZ: Hilda + Zanggroep
30 juni, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk:
ds P. Nijssen, Heiloo
collecte: St Gered Gereedschap
Protestantse Kerk Limmen:
pastor J. van Steen, Alkmaar
collecte: Fonds bijzondere noden
GGZ: Marc + Saskia
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Pinksterviering
in de Hortus
Pinksterviering Limmen in de Hortus
De Protestantse Gemeente zal samen
met de Corneliusparochie met Pinksteren een oecumenische gebedsviering organiseren. Voorgangers
zullen zijn ds. Bert Kramer en pastor
Johan Olling. Peter Rijs zal de viering
muzikaal ondersteunen. De viering
wordt voorbereid met leden van de
Corneliusparochie en van de Protestantse Gemeente.
Wij hopen op stralend weer, zodat de
tuin van de Hortus Bulborum met de
theekoepel als podium de locatie kan
zijn. Maar bij slecht weer zal uitgeweken worden naar de naastgelegen
Protestantse Kerk.
De viering op 9 juni begint om 10.00
uur in de tuin van de Hortus Bulborum, ingang aan de Zuidkerkenlaan. Wij nodigen u, mede namens de
Corneliusparochie, allen uit voor
deze bijzondere viering.
Namens de voorbereidingsgroep,
Lies Koenderman

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
ledenadminisratie@pknheiloo.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

Overige informatie
Voor alle overige informatie
verwijzen we u graag naar de
websites van beide kerken
www.pknheiloo.nl
www.pknlimmen.nl

In de wolken
Een wolk is een zichtbare - al dan niet onderkoelde - verzameling
waterdruppeltjes of ijskristallen in de atmosfeer op enige hoogte
van het aardoppervlak.
Wolken veranderen voortdurend onder invloed van luchtstromen
en natuurlijke processen. Aan de wolken is te zien wat het weer
gaat worden. Tot zover het KNMI.
Wolken zijn als verschijnsel zowel alledaags als bijzonder. Die
combinatie maakt ze geschikt om een bepaalde betekenis uit te
drukken. Als iemand zegt ‘ik ben in de wolken’, weten we dat we
te maken hebben met een blij iemand. Ook in de bijbelse verhalen
hebben wolken vaak grote betekenis. Een bijbelse verkenning,
naar aanleiding van het verhaal over de Hemelvaart van Jezus.
Hemelvaart
In het bijbelboek Handelingen lezen we dat Jezus na zijn
lijden en dood nog bij herhaling heeft bewezen dat hij
leefde (Hand. 1). En dan, veertig dagen na Pasen, wordt
hij voor de ogen van zijn leerlingen omhoog geheven en
opgenomen in een wolk tot ze hem niet meer kunnen
zien. Er zijn talloze afbeeldingen gemaakt over dit verhaal.
Van ingetogen iconen tot expressieve platen waarop
Jezus in vol ornaat, met wapperende kleding, omgeven
door licht en wolken met opgeheven armen omhoog
vliegt. Het verhaal spreekt blijkbaar tot de verbeelding. Al
zal op anderen het verhaal als naïef en vreemd over
komen. Het kan immers niet: een wolk (waterdruppeltjes,
ijskristallen) die een volwassen man draagt!
Alledaags en bijzonder
In de omgeving waar de bijbelse verhalen zijn ontstaan
werd aan het eind van de zomer hals-reikend uitgezien
naar het regenseizoen. Droogte was een reëel gevaar en
soms zelfs levensbedreigend. De eerste wolken die vanuit
het Westen aan kwamen drijven betekende goede hoop
op een volgende oogst. Wolken waren van grote betekenis voor het alledaagse leven. De bijbelschrijvers kennen
de alledaagse noodzaak van een wolk aan de hemel, maar
ze gebruiken tegelijk de wolken om iets bijzonders te
vertellen over God.
God wordt in de bijbel gezien als de bron van alle leven
en daarom ook als degene die de wolken wekt en vult
met water. Soms worden de wolken, als schepping van
God, zelfs uitgenodigd God te prijzen. Evenals de zon,
maan, sterren, de hoogste hemel en dus de (mist)wolk
(Psalm 148). We begrijpen zo dat wolken méér dan zijn
dan waterdruppeltjes en ijskristallen: ze krijgen betekenis
in het verhaal van God en mensen.
God als wolk
Wanneer het volk Israël aan hun jarenlange reis door de
woestijn begint, hebben ze geen idee waar ze heen
moeten. Ja, naar het Beloofde Land. Maar waar ligt dat
en hoe kom je daar?
Waar is een weg, waar dreigt gevaar, waar is een oase?
In het boek Exodus (Ex. 13) lezen we dat de Eeuwige
overdag het volk vooruit gaat en hen de weg wijst in een
wolkkolom.

Als onderweg een ontmoetingstent wordt gebouwd,
wordt Gods aanwezigheid, bescherming en leiding verbeeld in de wolk. God beweegt mee met zijn volk.
Wanneer Jezus op een zeker moment met een paar
leerlingen op een berg zit verschijnt God ook in een wolk
(Matteüs 17).
Het mooie van het beeld van een wolk is dat het iets
ongrijpbaars en mysterieus heeft. Je kunt een wolk niet
‘pakken’. Als je letterlijk ‘in een wolk’ bent is het mistig
en zie je bijna niks. De wolk verhult God dus ook. Wij
weten niet precies wie Hij is. Volgens mystici is het immers zo, dat hoe dichter je bij God komt des te minder je
van Hem weet.
Tussen hemel en aarde
Wolken bevinden zich tussen hemel en aarde, ze bewegen zich continue op luchtstromen en veranderen steeds
van vorm. In mijn gelovige verbeelding betekent dit dat
Hij ook ons voorgaat door onze woestijnen en langs onze
bergen en dalen.
In de wolken
Jezus wordt opgenomen in een wolk, en volgens de
evangelist komt Hij op dezelfde wijze terug. Ook hier is
geen weerman aan het woord maar iemand die gelooft
in de verbinding tussen hemel en aarde, God en mens,
verbeeldt in een wolk.
In bijgaande icoon zijn alleen de voeten van Jezus
zichtbaar. Maar ook de schaduw ervan op aarde.
Het is een ontroerend beeld waarin zowel zijn nabijheid
op aarde als de verborgenheid recht wordt gedaan.
Ds. Hanneke Ruitenbeek
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Wij gedenken

Op donderdag 4 april is Simon van
Duin overleden.
Hij is geboren en opgegroeid tegenover de Protestantse Kerk in Limmen.
Op woensdag 10 april hebben we in
een volle kerk aan de Zuidkerkenlaan
afscheid van hem genomen. Toen
Siem in 1948 werd geboren hadden
zijn ouders een gemengd bedrijf met
zowel bollenteelt als koeien in de wei.
In zijn werkzame leven was hij in
dienst van GP Groot.
Maar zijn leven verliep niet makkelijk
en werd getekend door psychische
nood.
‘Een veelbewogen leven’, staat er op
de rouwkaart. Dat gold voor hem en
de mensen om hem heen. In de afscheidsdienst hebben we gelezen
over de nieuwe hemel en de nieuwe
aarde en over God die alle tranen uit
de ogen zal wissen.
Na de dienst is Siem in besloten kring
naar het crematorium in Schagen
gebracht voor een laatste afscheid.
Zijn vrouw, hun dochter en haar
gezin en alle familie en vrienden
wensen wij kracht toe om zijn leven
en sterven een plek te geven in hun
leven.
Ds. Hanneke Ruitenbeek
5 april overleed op de leeftijd van 86
jaar Miep Boogaard-van den Hout.
Haar overlijden kwam onverwacht.
De avond van tevoren was ze nog bij
de leeskring aanwezig, waarna ze in
de nacht, in haar slaap, is overleden.
Miep lag thuis opgebaard en zag er
piekfijn uit, zoals ze dat graag wilde.
Daar heeft het gezin afscheid van
haar genomen.
Dat ze een geliefde moeder, oma en
vriendin was bleek tijdens de afscheidsdienst. Uit de verhalen van de
kinderen en kleinkinderen sprak
dankbaarheid en kregen we een
breed beeld van wat zij voor hen had
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betekend. Miep was een gelovige
vrouw. Ze heeft dat handen en voeten
gegeven door haar zorg en aandacht
voor haar gezin. We hebben gelezen
uit Romeinen 8: 38 en 39 over dat
‘niets ons kan scheiden van de liefde
van Jezus Christus’. Dat was het geloof dat Miep had. Het overlijden van
haar man Leen stemde haar intens
verdrietig maar ze vond de kracht
door te gaan. Ze heeft met haar
tweede man Arie nog mooie jaren
beleefd, waarin ze genoot van de vele
reizen die ze maakten.
In een bakje in de woonkamer bewaarde Miep teksten voor haar uitvaart. Deze tekst hebben we tijdens
de uitvaart gelezen:
Ik ben het, zegt God dan. Kom maar
met Mij mee naar de overkant. Wees
maar niet bang, hier is mijn hand. We
gaan samen het Licht tegemoet.
We wensen haar gezin Gods nabijheid toe.
Pastor André Martens

Bedankt!
Als een warme deken...
Hartelijk dank voor het prachtige
boeket bloemen en de kaart die ik 1e
Paasdag kreeg vanuit de Protestantse
Gemeente te Limmen, na een knieoperatie. Ook heel veel dank voor de
andere berichtjes, kaarten en bezoekjes. Dit voelt als een warme deken! Het revalidatietraject vraagt nog
wel enige tijd maar ik ben op de
goede weg.
Een lieve groet, Toos van den Berg
Rozen
Hartelijk dank voor de mooie rozen
die ik mocht ontvangen, een dag na
mijn 84ste verjaardag. Een dag later
was heel verstandig, want nu was er
tijd en ruimte voor een geanimeerd
gesprek, onder het genot van een kop
thee!
Alwin Klaver

Blij!
Zondag 28 april kreeg ik als verrassing
de bloemen van de kerk.
Ik was erg blij dat ik alle namen op de
bijgevoegde kaart kon lezen.
Mevr. Woldringh, Zeeweg
Betrokken via internet en kerkblad
Op 7 april kreeg ik een mooie bos
bloemen en een kaart van de kerk.
Door hartproblemen ben ik al een
hele tijd niet meer in de kerk geweest
maar ik blijf wel betrokken door te
luisteren naar de dienst via internet
en het kerkblad te lezen. Het deed mij
heel goed om alle namen op de kaart
te lezen en wil u allen van harte bedanken! Brigitta Madderom
65-jarig huwelijk
Wij werden verrast met een prachtig
boeket ter gelegenheid van ons 65jarig huwelijk. Zeer op prijs gesteld!
Bruidspaar Emmy en Jan van der Borden
Tulpen!
Wat is het toch heerlijk om jarig te zijn
en als er vanuit de kerk dan ook nog
eens een mooi boeket tulpen komt,
wordt de dag alleen nog maar mooier! Heel hartelijk dank.
Bep Rijneveld-Schreuder

Geboren
12 April is David Mart Phaff geboren.
Dat betekent een broertje voor Boas.
Tim en Christel Phaff zijn de trotste
ouders.
Op het kaartje staat de tekst:
‘Groei, geniet en geef.
Lach, laat gaan en leef!
Straal met je aanwezigheid
en wees jezelf voor altijd.’
Wij wensen hen samen veel geluk en
liefde toe.
Ds. Hanneke Ruitenbeek

welke invloed heeft Augustinus op de
huidige theologische inzichten gehad?

De kerkenraad van Heiloo
In de kerkenraadsvergadering van 6
mei zijn de jaarrekeningen van de
Kerkrentmeesters en de Diaconie
goedgekeurd. Een verkorte versie
kunt u vinden op de website, onder
het kopje financiën, evenals de jaarverslagen 2018 van de Kerkrentmeesters en Diaconie. Voor het inzien van
de jaarrekeningen kunt u contact
opnemen met Jan Bras.
We hebben met elkaar gesproken
over het pastoraal plan van aandacht.
In pastoraat gaat het om geloof- en
levensverhalen die met elkaar gedeeld worden. Onderling contact en
verbondenheid is hierbij belangrijk.
Dit gebeurt o.a. door huisbezoek,
ontmoetingsmiddagen, maaltijdgroep
en ook een kaartje dat men krijgt bij
ziekte of een heugelijke gebeurtenis.
Er kan altijd contact met één van onze
pastores worden opgenomen voor
een gesprek, bijstand in ziekte, bij
rouw en overlijden. Doen!
Het plan wordt op 20 mei besproken
in het pastoraal overleg en komt
daarna ter inzage op de website.
Hartelijke groet vanuit de kerkenraad
voor u allen, Nita Buitink (scriba)

Dit soort kwesties komt aan de orde
in de cursus Theologie Voor Geïnteresseerden. Cursisten zeggen voortdurend dat ze verrast zijn en geboeid
worden door wat ze in de lessen te
horen krijgen. Het verbreedt en verdiept de kijk op dingen die (soms)
allang bekend waren vanwege achtergrond maar het biedt ook heel veel
nieuwe inzichten. Kortom: een
ervaring!
De cursus, die oorspronkelijk plaatsvond onder verantwoordelijkheid
van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), wordt nu zelfstandig georganiseerd in Amsterdam. De cursus
is voor iedereen toegankelijk; vooropleiding of lidmaatschap van een
kerk is niet vereist. In totaal duurt de
cursus drie jaar. Per jaar worden er op
de dinsdagochtend gedurende 34
weken bijeenkomsten belegd (locatie: Arie Biemondstraat 103, Amsterdam). Per jaar bedragen de kosten
€ 235,- (gespreide betaling is mogelijk). Het is ook mogelijk om niet de
gehele cursus maar slechts een aantal uit het aanbod van 12 vakken te
volgen.
Meer informatie en aanmelding kan
bij de secretaris: Pieter Licht, tel. 06
83995520, e-mail: pieter.licht@gmail.
com of via de website: www.tvgamsterdam.nl
Op verzoek kan een informatieboekje of een uitgebreide studiegids worden toegezonden.

THEOLOGIE VOOR
GEÏNTERESSEERDEN (TVG)

Cursus Theologie Voor
Geïnteresseerden (TVG)

te Amsterdam
EEN CURSUS DIE
VERRAST, BOEIT EN

VERDIEPT

(van eind augustus 2019 – eind april 2020)
Was Ruth nu een brave schoondochter of een doortastende vrouw?
Waarom is 1 Corinthiërs 13 niet bedoeld als huwelijkstekst?
Hoe beleven andere volken hun
geloof?
Wat was Paulus voor een man?
Hoe kijken we als 21-ste eeuwers aan
tegen de wonderen van Jezus en

Elke dinsdagmorgen van
27 aug. 2019 t/m 28 april 2020
GA NAAR:

WWW.TVG-AMSTERDAM.NL

Vacaturecommissie - Heiloo
Het was verheugend om te merken
dat er op de vorige oproep in het
kerkblad verschillende reacties kwamen. Het heeft er o.a. toe geleid dat
mw. Attie Slagter binnenkort aan de
slag gaat als contactpersoon voor
nieuw-ingekomenen. Met een hele
wijk in aanbouw is dat een grote
aanwinst voor het pastorale team.
Ook nu willen we weer enkele andere vacatures onder uw aandacht
brengen.
1. We zoeken nog één iemand, of
beter nog: twéé mensen die koster
willen zijn in de Witte Kerk bij kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten (concerten e.d. worden al door
anderen gedaan). Op dit moment
steunt alles op te weinig mensen om
de kerkelijke activiteiten in de Witte
Kerk te kunnen waarborgen.
2. We zoeken iemand die mee wil
denken in de commissie 'Rond de
Waterput'.
Deze oecumenische commissie organiseert jaarlijks vele activiteiten op
het gebied van geloofsverdieping en
spiritualiteit. Wij zoeken iemand die
een beetje handig is met de computer
en met opmaak van documenten,
posters en het jaarlijkse informatieboekje. Maar ook meedenken over de
inhoud is wenselijk.
3. De ZWO-commissie heeft ook iemand nodig om mee te denken over
zaken rondom Zending, Werelddiakonaat en Ontwikkelingssamenwerking. Informatie geven en meedenken over projecten en tevens het
voorbereiden van ZWO-kerkdiensten
behoort hierbij tot de kerntaken.
Heeft u interesse in een van de taken,
of wilt u iets anders doen? Neem dan
contact op met een van de ondergetekenden.
Namens de vacaturecommissie.
ds. Edward Kooiman (ejkooiman@ziggo.nl of 072-8885550)
U kunt ook contact opnemen met
onze scriba: mw. Nita Buitink (scriba@pknheiloo.nl)
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Collectes
bij de kerkdiensten
26 mei Heiloo: Armenië project
Op zondag 26 mei wordt er in Heiloo
gecollecteerd voor het Armenië project. Jacolien Purmer is net terug uit
Armenië en hieronder een mail van
haar naar onze gemeente.
Beste gemeente,
Zoals u weet wordt de stichting Asmik-Ar
menië gesponsord door uw gemeente,
waar wij erg blij mee zijn! Uw geld is en
wordt 100% besteed aan een kinderdag
verblijf voor kinderen met een verstandelij
ke beperking. Zij en hun ouders boffen
enorm. Er zijn namelijk maar een paar
kinderdagverblijven voor deze groep kin
deren in het gehele land.
Zijn de vereiste voorzieningen niet in het
dorp of regio aanwezig, dan moet het kind
thuisblijven, waar het hopelijk liefdevol
verzorgd wordt door de ouders. Maar een
fysiotherapeut, logopediste of een leidster
die je wat bij wil brengen is dan niet aan de
orde. Met als gevolg geen ontwikkeling in
praten, samen spelen, bewegen enz.
Gelukkig kunnen wij een steentje bijdragen
dankzij u!
Ook wordt de muziektherapeute, die een
paar keer per week langs komt, door uw
geld betaald. Zij deed het werk als vrijwil
ligster maar de directeur wilde haar graag
in dienst nemen. Het mes snijdt zo aan twee
kanten, de muziektherapeute krijgt salaris
en het is een feest voor de kinderen als zij
muziekles krijgen.
Wij onderzoeken nu of er een snoezelruim
te kan komen in de inrichting waar het
kinderdagverblijf onderdeel van is.
Wij willen u nogmaals hartelijk bedanken
voor uw bijdrage. Een hartelijke groet na
mens stichting Asmik-Armenie
Jacolien Purmer-Brinkman
Zie ook www.asmik-armenie.com

26 mei Limmen: St. MEE, zomerkamp
De Stichting MEE Noordwest Holland
betekend voor mensen met een
handicap of sociale problemen een
vangnet. In de zomertijd zorgt MEE er
bijvoorbeeld voor, dat een groep
jeugd er even tussen uit kan en onder
begeleiding van deskundigen een
weekje kan genieten. De diaconie van
Limmen ondersteunt deze activiteit
al vele jaren mede door de opbrengst
van deze collecte.
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2 juni: Nederlands Bijbelgenootschap
Het Nederlands Bijbelgenootschap
brengt de Bijbel dichtbij, al 200 jaar.
Het genootschap maakt het mogelijk
dat mensen in binnen- en buitenland
de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven. Dat doen ze voor volgende
generaties, in andere talen en in
nieuwe vormen. Het NBG is er voor
iedereen die de Bijbel relevant vindt
en er zingeving voor zijn of haar leven
aan wil ontlenen.

23 juni: Kerk in Actie - werelddiaconaat
Steun vluchtelingen in Nigeria
Op 20 juni is het Wereldvluchtelingendag. In ons eigen land hebben we
soms moeite om vluchtelingen welkom te heten. Maar de meeste vluchtelingen worden niet in Europa, maar
in hun eigen land of regio opgevangen. In Noordoost-Nigeria zijn 1,8
miljoen mensen op de vlucht voor
het geweld van Boko Haram. De
vluchtelingen strijken neer in dorpen
van mensen, die zelf ook moeite
hebben om rond te komen. Via Nigeriaans kerken en hulporganisaties
kan Kerk in Actie voedselhulp bieden
en hongersnood voorkomen. Met de
opbrengst van de collecte steunt Kerk
in Actie wereldwijd diaconale partners, zoals in Nigeria waar kerken en
hun hulporganisaties voedselhulp
bieden en hongersnood voorkomen.

Steun vluchtelingen
in Nigeria

Jaargang 31, nummer 12
Foto: Jaco Klamer

Diaconie 2018 jaarrekening
Inmiddels is de jaarrekening 2018 van
de diaconie in Limmen gereed.
De verkorte versie staat op de website pknlimmen.nl onder:
Kerkenraad / Diaconie / ANBI Diaconie
Eventueel kan ik u er één bezorgen.
Voor geïnteresseerden is de volledige
jaarrekening bij mij thuis in te zien
vanaf het verschijnen van dit kerkblad
tot 30 mei 2019. Sybren Boukes, penningmeester: Roelat 50 Limmen,
email: diaconie.pk.limmen@gmail.com
telefoon: 5054850
Sybren Boukes

Paaspakkettenactie 2019
De Paaspakkettenactie 2019 is een
groot succes geworden. Dankzij alle
gaven, in natura en financieel, hebben we 256 pakketten kunnen vullen
en bezorgen, in Alkmaar en Limmen.
Dat waren er nog meer dan vorig jaar.
Alle mensen die hieraan bijgedragen
hebben, danken wij hartelijk. Wij bedanken ook de diaconieën die de
actie financieel steunden.
Een groot aantal vrijwilligers heeft de
ingezamelde goederen gesorteerd,
de pakketten ingepakt en bij de mensen - die het goed konden gebruiken
- bezorgd. Dat de grote ruimten van
het gebouw van het Apostolisch Genootschap mochten gebruiken hielp
mee met het organiseren en het inpakken van de pakketten
Wij hopen volgend jaar de actie opnieuw te kunnen houden.
Namens het paaspakkettenteam en
de ARK (Alkmaarse Raad van Kerken),
Ria de Rijke

ZWO Heiloo
Dinsdag 9 april was Vestine Masengesho
uit Rwanda op bezoek in Heiloo op
een avond die de ZWO-commissie
samen met Gerdine Klein van Kerk in
Actie had georganiseerd.
Ongeveer 25 mensen waren naar de
kapel van de Ter Coulster Kerk gekomen om haar te ontmoeten.
Naast enkele belangstellenden uit
onze eigen gemeente, waren ook
enkele geïnteresseerden uit Purmerend en Castricum gekomen.
Vestine werd na de vreselijke genocide die 25 jaar geleden in haar land
plaatsvond, als 7-jarig meisje opgevangen door de organisatie Mwana
Ukundwa. Jarenlang is ze door
Mwana Ukundwa geholpen met een
beurs en andere vormen van ondersteuning om te kunnen studeren aan
een hogeschool. Nog steeds vangt
Mwana Ukundwa wezen op, maar nu
zijn het kinderen van wie de ouders
overleden zijn aan aids.
Inmiddels is Vestine getrouwd en
moeder van twee kinderen en is zij
zelf actief in projecten van de Presbyteriaanse kerk en assisteert zij
Mwana Ukundwa als vrijwilliger.

Vestine vertelde met veel flair haar
eigen verhaal en het verhaal over de
aanpak van Mwana Ukundwa. Er was
veel gelegenheid om vragen te stellen en met Vestine in gesprek te gaan.
In de pauze verkocht ze prachtige
Afrikaanse spullen, zoals manden,
tassen en schalen, gemaakt door
handwerkgroepen voor HIV-geïnfecteerde vrouwen. De verkoop van
deze producten zorgt voor een basisinkomen voor deze vrouwen. De
spullen vonden gretig aftrek!

Gerdine Klein van Kerk in Actie vertelde over acties in het land die voor
de projecten in Rwanda gehouden
worden; enkele deelnemers (ook uit
andere gemeenten) deelden hun ervaringen over verschillende acties.
Tot besluit zongen we gezamenlijk
een Afrikaans lied.
We kijken terug op een inspirerende
avond waarbij dit project meer is
gaan leven.

Vestine is te gast geweest bij ieder van
de ZWO-commissie, om te eten, te
slapen of bij een rondvaart door Amsterdam. Wij hebben haar met plezier
ontvangen!
Namens ZWO, Marianne Deinum

One More Voice
sponsoractie voor
nieuwe muziek
Het koor One More
Voice zingt met veel
plezier in en buiten
Heiloo, bijvoorbeeld in de Ter Coulsterkerk, bij GGZ-diensten en in het
ziekenhuis in Alkmaar.
Om de uitvoeringen levendig te houden willen we regelmatig met nieuwe
muziek komen. Hiervoor doen we
mee aan 2 sponsoracties:
- RABO-clubkasactie voor 2019 is al
voorbij. We ontvangen van de RABO
een bedrag dat afhangt van het aantal stemmen dat is uitgebracht.
- VOMAR-sponsoractie.
Hiervoor is een VOMAR klantenkaart
nodig. Het kaartnummer en uw naam
kunt u doorgeven aan onze secretariaat: one1morevoice@yahoo.nl . Als u
bij de kassa elke keer uw klantenpas
laten scannen (u hoeft geen kooppunten te sparen) ontvangen wij een
sponsorbedrag, gebaseerd op het totale
bedrag van de aankopen van de deelnemers!
We hopen dat veel mensen willen
deelnemen aan deze actie zodat we
u regelmatig met een nieuw repertoire kunnen verrassen.
Tineke Hart, secretaris One More Voice

Jeugdkerk Heiloo
Eind maart en twee
weken in april hebben
we weer Jeugdkerk
gehad.
De eerste keer hebben
we gesproken over de keuze van een
onderwerp. Daar is uiteindelijk Pasen
uit voort gekomen.
Welmoed en Jeroen gaan een weekje naar Griekenland als het daar Pasen
is en vonden het leuk om uit te zoeken hoe het daar gevierd wordt. Zij
richten zich daarom op het Grieks
orthodox paasfeest.
Charlotte heeft uitgezocht hoe de
Joden Pasen vieren en David en
Johan zijn de Christelijke gedachte
achter het feest gaan uitzoeken.
De daarop volgende zondag hebben
we de verschillende achtergronden
en manieren van vieren aan elkaar
verteld. Met elkaar kwamen we tot de
conclusie dat Pasen het feest is van
de overwinning. Overwinning van
het leven op de dood en daardoor een
nieuw begin.
De derde zondag is gesproken over
de 40 dagen tijd. Wat betekent het
getal 40 en welke verhalen uit de
bijbel noemen deze getallen ook?
40 Jaar trok het volk door de woestijn,
40 dagen trok jezus zich terug in de
woestijn om na te denken en zo zijn
er nog meer verhalen waar het getal
40 centraal staat.
Waarom deze tijd van bezinning en
waar kunnen wij over nadenken en
wat kunnen wij eventueel veranderen aan ons leef gedrag?
De één zal proberen minder humeurig te zijn, de ander zal de telefoon
minder gebruiken, minder een spel
spelen op de telefoon, wat geduldiger
zijn , minder vlees eten etc.
We kwamen tot de conclusie dat het
helemaal niet verkeerd is om wat
vaker de rust te nemen om na te
denken over onze manier van leven
en of we daar wel blij mee zijn.
Misschien een nieuw begin?
In de maand juni komen we weer bij
elkaar om iets op te zetten waar we
ook de gemeente weer in gaan betrekken. Hoe en wat zal worden afgekondigd in de kerk.
Jan Anne en Henny
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Boekbespreking
When Jesus came to Harvard
MAKING MORAL CHOICES TODAY
Harvey Cox
Toen ik in de eerste helft van 2010 werkte aan Harvard University,
kwam ik al gauw in de boekhandel bij de universiteit bovenge
noemd boek tegen. Ik kocht het meteen vanwege de intrigerende
titel.
Harvey Cox, hoogleraar theologie aan Harvard, vertelt in
dit boek hoe hij eind jaren tachtig de opdracht kreeg om
een algemeen college te geven aan de bachelor-studenten over de betekenis van Jezus voor het maken van
morele keuzes. De leiding van de universiteit vond namelijk dat studenten zich niet alleen in een bepaalde
wetenschap moeten bekwamen, maar ook in staat
moeten zijn na te denken over de ethische implicaties
van wetenschap en de manier waarop ze morele keuzes
maken.
Cox nam deze uitdaging aan.
Het was zeker een uitdaging, omdat de studenten slechts
voor een beperkt deel een christelijke achtergrond hebben; vele andere levensbeschouwingen zijn op zo’n
universiteit natuurlijk ook vertegenwoordigd. Het college
werd een groot succes, afgemeten aan het aantal deelnemers: al gauw zo’n 800 per jaar, waaronder niet alleen
bachelor-studenten. Cox gaf zijn college in de grote zaal
van Sanders Theatre op de campus, en aanvullend
daarop waren er discussiegroepen met studenten,
waardoor Cox een goed inzicht had in de vragen die de
verhalen over Jezus opriepen bij de studenten.
Uitgangspunt voor Cox is dat Jezus onderwees als
een Joodse rabbi. Dat betekent dat hij nooit kant-en-klare antwoorden gaf, maar zijn toehoorders prikkelde zelf
na te denken. In de tweede plaats benadrukt Cox dat
Jezus antwoorden geeft op morele vragen door het
vertellen van verhalen en van voorbeelden. De verhalen
over het leven van Jezus, de gelijkenissen die Jezus
vertelde, en ook de Bergrede, zijn de teksten waarop Cox
zich richt in zijn uitleg. Jezus zou volgens Cox heel blij
zijn geweest met al die verschillende religieuze tradities
van zijn studenten. De discussies die daaruit voortkomen
kunnen leiden tot gemeenschappelijke morele inzichten.
Het is ondoenlijk om in kort bestek de uitleg van
Cox weer te geven. Ik volsta daarom met een voorbeeld
van zijn inspirerende uitleg: de verhalen over de genezingen die Jezus verrichtte, zoals in het verhaal over de
vrouw die leed aan bloedverlies en de zoom van zijn kleed
aanraakte (Marcus 5:24-32). Cox benadrukt dat Jezus
duidelijk maakt dat ziekte niet je eigen schuld is, en ook
niet hoort tot Gods bedoeling met de wereld, maar deel
is van het kwade waaraan de schepping onderhevig is.
Dat is een houding tegenover ziekte die vooral de studenten onder zijn gehoor die medicijnen studeerden heel
belangrijk vonden.
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Boston/New York: Mariner Books, 2004,ISBN 9780618710546
Mooi dat er theologen zijn die een verbinding
weten te leggen tussen de Christelijke traditie en onze
moderne, sterk geseculariseerde wereld, op een ontspannen, en open manier.
Geert Booij
_______________________________________________________

Kunstparade Heiloo
Vrijdag 28 en zaterdag 29 juni (van 11.00 uur tot 16.00
uur) is er weer de Kunstparade in Heiloo en dus ook in
de Ter Coulsterkerk.
Er zijn schilderijen van Marianne Eugster, beeldhouwwerken van Esther van Andel, foto’s van Mirjam Bikker en
patchwork van een groep vrouwen rond Annie Bikker.
Ook komt er een Engelse kunstenaar exposeren, kortom
er is veel te zien.
Graag zoeken wij mensen, die willen meehelpen voor de
koffie en thee. Ook zou het fijn zijn als er gastheren/-vrouwen zijn, die eventueel het gesprek willen aangaan
met bezoekers.
Vorig jaar bezochten ongeveer 200 mensen onze kerk
en dit jaar hopen we op meer!
Info: Roelie van Diest en Peter van Dorsten

www.ronddewaterput.nl
secretariaat@willibrorduskerk-heiloo.nl

Wandeling overkant IJ

Taizé Pinkster-projectkoor

De laatste jaren is Amsterdam-Noord
veel in het nieuws omdat er nogal wat
grote projecten uitgevoerd zijn en
nog op stapel staan. Maar Noord
wordt ook gekenmerkt, van oudsher,
door grote industrieën zoals de
scheepsbouw, machinefabrieken, wat
al niet meer. Die bedrijvigheid is er
haast niet meer, maar er zijn nog wel
restanten: de fabriekshallen. Immense ruimtes, die veelal een andere
bestemming hebben gekregen. Niet
alles slopen als het niet strikt noodzakelijk is. Er staat zelfs nog een
buurtje van noodwoningen uit 1918.
Ze moesten 30 jaar meegaan, maar
ze staan er nog. Over duurzaam
gesproken!

Ter voorbereiding van de zaterdagTaizé Pinksterviering op 8 juni (in de
PKN-kerk, Zuidkerkenlaan 25, Limmen), is er een speciale repetitie,
samen met het Liturgisch koor van
de Corneliusparochie, om de vierstemmige acclamaties in te studeren.
Het project-koor staat onder leiding
van de dirigent-organist/pianist van
de Corneliusparochie: Peter Rijs. Tijdens de repetitieavond zullen bassen,
tenoren, alten en sopranen hun eigen
partijen leren. In de pauze is er koffie
en thee en ook gelegenheid elkaar te
ontmoeten.
Deze repetitie van het Taizé-projectkoor is op maandag 3 juni van 20.00
tot 21.00 uur in de Protestantse Kerk
in Limmen.
Deelname aan het project-koor is
gratis. Geef je naam en adres door,
dan krijg je een uitnodiging met de
precieze gegevens toegestuurd: pastor@corneliuskerk-limmen.nl

Tijdens de wandeling zullen we de
grotere stukken overbruggen met het
openbaar vervoer, dat in Noord perfect geregeld is.
We maken een stop voor koffie en
later voor de lunch op bijzondere
plekken. We hopen een bezoek te
brengen aan de Koptische kerk op het
Mosplein, aan Disteldorp, de Markt in
de van der Pekstraat en misschien
zelfs Vogeldorp en het Museum van
Noord.
Op dinsdag 28 mei is er om 20.00
uur een voorbereidingsavond in het
Willibrordushuis, Westerweg 267. U
kunt zich dan inschrijven voor de
wandeling op zaterdag 1 juni. De
bijdrage voor deze avond is 3 euro.
De kosten van de wandeldag zijn: de
treinreis vanaf station Heiloo, entree
kosten en koffie/lunchkosten, alles ter
plekke te voldoen.
Aanmelden op 072-5330906 of via
secretariaat@willibrorduskerk-heiloo.nl

enkele zeer oorspronkelijke oude en
hedendaagse Bijbels,een memorieboek en symbolen die behoren bij de
doop. Enkele Folders" vertellen" meer
over de eeuwenoude geschiedenis
van de Witte Kerk en haar orgels.
Sjoerd de Jager

Open tijdens de jaarmarkt!

De Witte Kerk in de zomer
De Witte Kerk zal haar deuren voor
belangstellenden weer openen op de
woensdagen te beginnen op 5 juni
tot eind augustus, van 11 tot 16 uur.
Van 12 tot 13 uur zal het orgel worden
bespeeld door bekende organisten
uit Heiloo en onze regio. Zie ook de
website www.pknheiloo.nl of in de
Uitkijkpost.
Gastvrouwen en -heren van de PKNgemeente Heiloo vertellen met plezier over meer dan de 1000 jaar oude
'Heilige Plek'.
Bewoners van Heiloo, regio, gasten
en toeristen zijn welkom.
Te zien zijn o.a. oude foto"s van het
interieur en exterieur van deze oude
Kerk met daarin de grafkelder.
Op een tafel en in de vitrine vindt U
naast de kaarsen en bloemen ook

HEILOO - Woensdag 3 Juli tijdens de
jaarmarkt te Heiloo zetten de Protestantse kerken hun deuren weer gastvrij open. De jaarlijkse markt concerten in zowel de Ter Coulsterkerk
(11.00 uur) als de Witte kerk(13.30 uur)
zullen ook dit jaar weer worden ingevuld door de in Heiloo bekende groep
'Dub and Friends' met Melissa Venema(24) en Julian Koenen(17) trompet
en panfluitiste Esther Meulmeester.
Dub de Vries begeleid deze muzikanten op het fraaie Pels orgel; registrant
André Prins.
De primeur op deze concerten is een
optreden van het trio 'Solowji', wat
nachtegalen betekent. Geboren uit
een van de Zaanse, Slavische Byzantijnse koren. Het trio zingt dan ook
Russische volks en kerk-Slavische
muziek, Ukraine Georgische muziek.
Maar ook westerse talen.
Op het kerkplein bij de ter Coulsterkerk is weer volop gelegenheid omeen kop koffie te drinken
Sjoerd de Jager
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Omdat wij geloven
in een Geest die ons bezielt,
ons verlicht en verwarmt,
ons aanvuurt en wegen wijst,
daarom bidden wij
tegen de kilte, tegen de eenzaamheid,
tegen zoveel verdriet.
Samen bewogen door de Geest
die leeft en leven geeft,
en elk met onze eigen gaven,
willen wij doen wat wij bidden:
Opstaan tegen kou en onrecht en haat.
Om warmte. Om recht.
En om liefde.
Margreet Spoelstra.

