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HEILOO - Het zijn bijzondere en be-
slist geen gemakkelijke tijden.
We missen elkaar, we missen de
ontmoeting na de kerkdienst, we
missen het samen eten.
Ja, we missen het samen vergaderen.
Ook als kerkenraad missen we elkaar,
geen gezellige vergaderingen en een
kopje koffie samen.
Daarom hebben we als kerkenraad
een zoom/team- vergadering belegd,
het is even  wennen, en het ging nog
niet helemaal soepel, maar toch….
We zagen elkaar weer. We hebben
elkaar van de laatste ontwikkelingen
op de hoogte gebracht.
- We hoorden dat er vergevorderde
plannen zijn om de hal van de kerk
een opknapbeurt te geven. We hopen
dat deze verbouwing gerealiseerd is
als we weer naar de kerk kunnen.
- De actie kerkbalans is afgerond, de
resultaten zijn, zoals verwacht wat
minder dan het afgelopen jaar, dat is
gezien het dalende aantal leden niet
vreemd.
- De predikanten denken na over de
invulling van de Stille Week, en  ook 
het kinder- en jeugdwerk krijgt extra
aandacht.
- De whatsappgroep is van start ge-
gaan, de eerste berichten van de be-
heerders zijn al ontvangen.
Na een uurtje sloten we de zoom/-
team-vergadering, de volgende ver-
gadering is 15 maart. En  het ziet er
niet naar uit dat de lockdown dan
voorbij is, we gaan dan zeker  weer
vergaderen met zoom, want het heeft
ons zeker gesterkt om elkaar weer
even te zien en te spreken.
We hopen op betere tijden, tot die tijd
zullen we elkaar bemoedigen door
een kaartje te sturen of door een te-
lefoontje naar iemand die u mist.
Houd moed, heb lief en houd vol.
Scriba Jannie Edelman

Vanuit de kerkenraden

Online-kerkzijn
Het is natuurlijk verre van ideaal dat
wij in deze corona-tijd, voor wat be-
treft de kerk, voor een groot deel zijn
aangewezen op elektronische media.
Liever zouden we elkaar gewoon
ontmoeten in de kerk, bij de koffie; op

zondag of door de week. De telefoon,
het internet, whatsapp, de kerkom-
roep, het is allemaal toch een beetje
behelpen...
Aan de andere kant: het is er wel al-
lemaal maar en het maakt toch ook
mogelijk dat we met elkaar verbon-
den kunnen blijven en dat mensen op
zondag de kerkdienst kunnen beluis-
teren via www.kerkomroep.nl.
Ik heb voor de aardigheid aan Marloes
Hoekstein, die de web-site van de
www.pknheiloo.nl
beheert, gevraagd of zij inzicht kon
geven in de aantallen (digitale) be-
zoekers aan deze website en de kerk-
diensten. Dat leverde de volgende
cijfers op.
Maandelijks wordt de website van
Heiloo bezocht door tussen de 700
en 800 verschillende gebruikers, die
gemiddeld deze website 2x per
maand bezoeken. Zij bekijken op die
website  dan gemiddeld 4 verschil-
lende pagina’s, waaronder natuurlijk
die van het digitale kerkblad, of het
overzicht van de preekbeurten.
Het meest populair zijn echter de
pagina’s waarop de link staat voor de
on-line-kerkdiensten en die waarop
de orde van dienst staat. Op zondag
worden de diensten door ca. 100 tot
120 adressen beluisterd. Ervan uit-
gaande dat op sommige adressen
meerdere luisteraars zijn, betekent
dat er op zondag wellicht ca. 150
luisteraars zijn. Daarbij komen dan
nog de luisteraars op de door-de-
weekse dagen, waarop de kerkdienst
kan worden teruggeluisterd. Door de
week bezoeken tussen de 20 - 40
gebruikers dagelijks de website. Ver-
uit de meeste web-sitebezoekers
blijken uit Heiloo te komen, hetgeen
te verwachten was. Een deel van hen
komt uit Limmen, uit Alkmaar en zelfs
komt er nog een behoorlijk aantal uit
Heerhugowaard.
Als je mij nou van te voren verteld had
dat er in deze tijd zoveel mensen via
het internet met de kerk verbonden
zouden zijn, had ik je vermoedelijk
niet geloofd. Het geeft aan dat de kerk
van betekenis is, in deze voor velen
zo moeilijke tijd. Het helpt ons ook
om gemotiveerd te blijven de websi-
te up-to dat te houden, een goed
kerkblad te verzorgen en mooie
kerkdiensten te maken, al is het soms
in een bijna lege kerk...
Ds. Edward Kooiman

LIMMEN - Al sinds half december
zitten wij weer in een soort vacuüm.
Als gemeenteleden zien wij elkaar
zondags niet meer, maar ook als
kerkenraad komen wij niet bij elkaar.
Dit betekent niet dat er niets gebeurt.
 
Het beleidsplan voor 2021-2026 is
geüpdate en op de website geplaatst.
Hierin is een gedeelte opgenomen
over kerk zijn in coronatijd, waarvan
wij allen hopen dat wij dit achter ons
kunnen laten. Toch blijven wij ons
aan de overheidsrichtlijnen houden
en de adviezen van de PKN.
Wij zijn erg blij met de fijne samen-
werking met de gemeente van Hei-
loo. Dit komt tot uitdrukking in de
zondagse luisterdiensten via de ker-
komroep, waarbij de gemeenteleden
van Limmen ook welkom worden
geheten. Regelmatig is één van onze
kerkenraadsleden ouderling van
dienst in Heiloo.
In het vorige kerkblad trof u namens
de kerkenraad de veertigdagenkalen-
der aan om zich in verbondenheid
met elkaar voor te bereiden op Pasen.
Er wordt onderling veel gemaild en
gebeld. Dit geldt zeker voor de pasto-
rale bezoekgroep, maar ook gemeen-
teleden bellen onderling. De attenties
voor jarigen worden nog steeds ge-
bracht, maar aan de deur afgegeven
op gepaste afstand.
Via de wekelijkse nieuwsbrief worden
onder andere pastorale bijzonderhe-
den bekend gemaakt onder de ge-
meenteleden en wordt het werk van
de diaconie en kerkrentmeesters be-
noemd. Vanuit de kerkenraad probe-
ren wij zo de onderlinge band tussen
en met de gemeenteleden in stand te
houden en hen te bemoedigen.
 
Houd moed en hoop op betere tijden,
namens de kerkenraad,
Lies Koenderman
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Sneeuw en ijs hebben inmiddels plaats gemaakt voor de eerste
lentebodes. De kleurige krokussen zijn nu overal te zien en
geven ons als redactie nieuwe moed.
 
Op het voorblad staat de Witte Kerk te stralen, met op de
voorgrond prachtige paardenbloemen. Het geel van Pasen! Bij
het uitbrengen van dit nieuwe kerkblad is er weer zicht op het
herstarten van onze kerkdiensten tot 30 personen. In Heiloo
hopen we op 7 maart weer te starten, in Limmen wordt het
ietsje later. Hoopgevend allemaal!
 
Hoop komt ook aan de orde in het hoofdartikel van ds. Edward
Kooiman. Het is het inspirerende vervolg op de 'zoektocht naar
de zin van het leven'. Op Hoop van Zegen!
 
De redactie wenst u nu alvast een gezegende Pasen.
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Gegevens Heiloo
www.pknheiloo.nl
Ter Coulsterkerk:
Holleweg 111, 1851 KE Heiloo
072-5334552
Witte Kerk:
Heerenweg 32, 1851 KS Heiloo
Pastores:
ds. E. Kooiman, 072-8885550
ejkooiman@ziggo.nl
ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550
hruitenbeek@ziggo.nl
A. Martens, 06-224 940 89
a.martens@pknheiloo.nl
(maandag, dinsdag en woensdag)
Kerkenraad:
Postbus 180, 1850 AD Heiloo
Voorz: mw. R.D. van Diest 072-5323500
Scriba: scriba@pknheiloo.nl
Bank: t.n.v. Protestantse Kerk Heiloo
NL85INGB 0000 2762 01
Diaconie: Postb. 307, 1850 AH Heiloo
Secr.: diaconiepknheiloo@outlook.com 
Bank: NL85RABO 0336 4700 88
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Heiloo
Ledenadministratie:
mw. I. Bras, 072-5320344
ledenadministratie@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

Kerkdiensten
 
14 maart, 10.00 uur, 4e 40dagenzondag
Ter Coulsterkerk: pastor A. Martens
collecte: KiA Binnenlands diaconaat
Prot. Kerk Limmen: (kerkomroep Heiloo)
collecte: KiA Binnenlands diaconaat
 
21 maart, 10.00 uur, 5e 40dagenzondag
Ter Coulsterkerk: ds. E.J. Kooiman
collecte: KiA Werelddiaconaat Indonesië
Prot. Kerk Limmen: (kerkomroep Heiloo)
collecte: KiA Werelddiaconaat Indonesië
 
28 maart, 10.00 uur, Palmpasen
Ter Coulsterkerk: pastor A. Martens
collecte: Jong pastoraat
Prot. Kerk Limmen: (kerkomroep Heiloo)
collecte: KiA Rudolphstichting
 
Witte Donderdag, 1 april, 19.30 u.
Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek
collecte: diaconaal werk Heiloo
Prot. Kerk Limmen: (kerkomroep Heiloo)
collecte: Fonds gr. onderh. 'Ons Huis'
 
Goede Vrijdag 2 april, 19.30 uur
Ter Coulsterkerk: (zie hiernaast)
ds. E.J. Kooiman en ds. H. Ruitenbeek
 
Stille Zaterdag 3 april, 19.30 uur
Ter Coulsterkerk: ds. E.J. Kooiman
 
Pasen, zondag 4 april, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: (zie hiernaast)
ds. H. Ruitenbeek en ds. E.J. Kooiman
collecte: werelddiaconaat Zuid-Afrika
Prot. Kerk Limmen: (kerkomroep Heiloo)
collecte: werelddiaconaat Zuid Afrika
 
11 april, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. R.J. Blaauw, Heiloo
collecte: PSDV-Roosevelthuis
Prot. Kerk Limmen: (kerkomroep Heiloo)
collecte: PSDV/Roosevelthuis
 
18 april, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. R. Erkelens, Alkmaar
collecte: Resource Link Foundation
Prot. Kerk Limmen: (kerkomroep Heiloo)
collecte: KiA Pauluskerk Rotterdam

Kerkdiensten Limmen
Als de kerkdiensten in Limmen in
maart of april toch weer plaats kun-
nen vinden, dan informeren we u via
de wekelijkse nieuwsbrief en/of web-
site: www.pknlimmen.nl
Ditje van Genderen

Stille Week en Pasen
Op het moment dat we dit stukje
schrijven lijkt het niet aannemelijk dat
we in de Stille Week en met Pasen
diensten kunnen organiseren waarbij
iedereen die dat wil ook kan komen.
Dat is dan het tweede jaar op rij. Heel
erg jammer voor alle trouwe kerk-
gangers in Limmen en Heiloo.
Om die reden denken we nu na over
een beeldopname van een dienst op
Goede Vrijdag en Paasmorgen. Beide
predikanten gaan voor in de betref-
fende diensten.
Als het allemaal gaat zoals we in ge-
dachten hebben zijn de diensten te
volgen en te bekijken via het ver-
trouwde www.kerkomroep.nl. U kunt
dan het icoontje ‘kijken’ aanklikken.
Stel dat het niet lukt met beeld, dan
proberen we er evengoed, samen
met Gerard Leegwater en musici
mooie diensten van te maken.
Actuele informatie vindt u tegen die
tijd op de website www.pknheiloo.nl,
de Nieuwsbrief voor Limmen en via
de WhatsApp-groep (aanmelden zie
elders in dit kerkblad).
Er is een toenemende vraag naar
beeld bij de diensten vanuit de Ter
Coulsterkerk. Maar daarvoor heb je
mensen nodig. Zéker als je dat weke-
lijks wilt verzorgen. We hebben altijd
gezegd: beter goede radio dan slech-
te tv. Dus er wordt zorgvuldig te werk
gegaan. Voor de genoemde diensten
is hulp van buiten ingeroepen.
We zijn benieuwd naar het resultaat.
En ook al komen we niet in beeld,
onze wens is er niet minder om:
Wij wensen u allen een ingetogen
Stille Week toe en een feestelijk en
hoopvol Paasfeest.
Ds. Edward Kooiman en
ds. Hanneke Ruitenbeek
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stond even stil en zag aan de rand van de zee een jongen. De
jongen bukte zich, pakte een zeester op, en wierp 'm - zo ver als hij
kon - in zee terug. Steeds weer bukte de jongen en wierp telkens
een zeester terug in het water. De oude man schudde zijn hoofd,
liep naar de jongen toe en zei: "Waarom doet je dat? Hier is toch
geen beginnen aan? Het strand is kilometers lang en er liggen
miljoenen zeesterren? Wat voor verschil maakt het, als je al die
moeite doet om een paar zeesterren te redden? Het is toch zin
loos?” De jongen keek naar de zeester in zijn hand en zei: “Nee
inderdaad, voor de meeste zeesterren maakt het niets uit, maar
voor déze éne is het een verschil van leven en dood.” En hij gooide
de zeester terug in de zee...

De zin van het leven: een
zoektocht. (2)
In het vorige kerkblad zagen we dat het zoeken naar 'de
zin van het leven' een zoektocht is, waarbij heel uiteen-
lopende antwoorden gegeven worden. Geen enkel ant-
woord blijkt sluitend te zijn en dat maakt wellicht dat er
al sinds mensenheugenis wordt gezocht naar een ant-
woord op de zin-vraag. Misschien moeten we daarom af
van het idee dat 'DE' zin van het leven gevonden kan
worden, die ook nog eens voor iedereen geldig is.
 
Bril
In het boek dat Fokke Obbema schreef over de 'Zin van
het leven', waarin hij veertig mensen daarover interviewt,
komen die verschillende perspectieven naar voren. Een
bioloog zegt bijvoorbeeld dat het overleven van de soort
de zin van (het) leven is, terwijl een natuurkundige het
leven als volkomen toevallig ziet en dus als zin-loos be-
stempelt. Maar er zijn natuurlijk ook andere perspectieven
mogelijk: je kunt ook met een spirituele bril kijken en je
be-zin-nen op de zin. Die bezinning impliceert het na-
denken over betekenis. Zo bezien is het nogal bepalend
welke ‘bril’ je ophebt.
 
Geen sluitend antwoord
Sommigen zeggen dat je geen zin aan je leven kunt ‘ge-
ven’, maar dat je zin slechts kunt ‘ontvangen’. Die zin
(betekenis) ervaar je dan vooral in relatie tot de ander, in
de liefde. Maar ook daarvan kun je natuurlijk weer afvra-
gen wat daar de zin van is. Zo bezien is de vraag naar de
zin van het leven net zoiets als vragen naar de zin van
liefde, of naar de zin van muziek. Een adequaat antwoord
daarop kun je moeilijk geven. Er is geen scheidsrechters-
toeltje van waaruit je objectief kunt beschouwen of het
leven al dan niet zin heeft. We zijn eenvoudigweg niet in
de positie om dat te beoordelen. In die zin zullen we
uiteindelijk misschien moeten zeggen: “Dat weten we
niet precies”.
 
Zinvol
De schrijver zelf trok aan het einde van het boek een
aantal lijnen. Bij wijze van rode draad zag hij een aantal
zaken steeds terugkomen: kwetsbaarheid, verbinding,
dankbaarheid, hoop, de herwaardering van religie. En niet
in de laatste plaats zag hij zijn eigen vraag verschuiven
van zin naar betekenis. Zijn vraag verschoof van de eerste
vraag: “Wat is de zin van het leven?” naar: “Wat is een
zinvol leven?” Dus niet: de zin van HET leven, maar: de
betekenis van MIJN leven. Wat ervaar ik als zinvol? Hoe
ben ik zinvol bezig? Dan redeneer je niet meer van het
algemene naar het bijzondere, maar precies andersom:
van het bijzondere naar het algemene. Die beweging
komt heel mooi tot uitdrukking in het volgende verhaal:
 
Het verschil...
Op een vroege morgen liep een oude man langs het strand. Het
had die nacht gestormd en de zee was ruw. Door de vloed lag het
strand bezaaid met duizenden zeesterren. Die zouden onherroe
pelijk sterven, voor het opnieuw vloed zou worden. De oude man

 
Leven
Tot zover het verhaal. In het licht van een alomvattend
perspectief is de daad van de jongen in het verhaal
wellicht volkomen zin-loos (omdat het geen zoden aan
de dijk zet). Maar zo zouden we niet moeten kijken. Het
gaat om de menselijke maat: niet het algemene, maar
‘het bijzondere’ is het begin. Voor mij heeft dat alles met
geloof te maken. Het geloof geeft een ander perspectief!
De zin van het leven ligt dan in het leven zelf. Anders
gezegd: De betekenis van mijn leven ligt in de concrete
inzet in verbondenheid met de wereld waarin ik leef. In
bijvoorbeeld die éne mens die een beroep op mij doet.
Mijn bescheiden rol op de plek waar ik leef en werk.
De zin van het leven kun je wellicht dus eerder leven, dan
begrijpen. Gewoon doen wat je hand vindt om te doen,
in liefde en barmhartigheid. En erop vertrouwen dat je in
de zoektocht niet alleen hoeft te gaan. Op Hoop van
Zegen!
Ds. Edward Kooiman
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Wij gedenken
Op dinsdag 12 januari is overleed Jan
Hendrik Veeninga van de Oosterzij-
weg, op de leeftijd van 84 jaar. Henk
was een positief ingestelde man; een
levensgenieter bij wie de levenslust
bijna van zijn open gezicht afspatte.
Verschillende aandoeningen maak-
ten dat de laatste jaren zijn gezond-
heid behoorlijk achteruitging, maar
het kon zijn opgeruimde karakter
nauwelijks beïnvloeden. Hij genoot
van de kleine dingen in het leven. Van
muziek in allerlei variaties; van een
voetbalwedstrijd met zoon Jacco;
een gesprek met dochter Mirjam of
gewoon een avond op de bank met
zijn geliefde Aukje. Want ook al was
Henk onder vrienden een levendige
gangmaker, hij had ook een andere
kant, die veel rustiger was. Henk was
- zeker de laatste jaren - niet meer
zo’n kerkganger, al stak hij wel graag
een kaarsje op in de kapel bij Onze
Lieve Vrouwe Ter Nood en kwam hij
ook van tijd tot tijd in de oecumeni-
sche vieringen in de GGZ. Maar het
kwam voor hem niet in mindering op
zijn geloof, dat misschien nog wel het
best getypeerd kan worden door de
tekst van het lied dat in de uitvaart-
dienst op 16 januari in de Ter Coul-
sterkring werd gezongen: “You’ll
never walk alone”. Dat dit voor dege-
nen die achterblijven een troost
moge zijn. We wensen hen allen ook
Gods nabijheid.
Ds. Edward Kooiman
 
Na een kort ziekbed overleed op
vrijdag 22 januari Johanna Henny
Gerdien van der Woude - Wiggers
op de leeftijd van 89 jaar. Hansje
woonde op de Blinkenlaan en heeft
haar man Æbele net twee maanden
overleefd.
Hansje was een krachtige vrouw die
- in zekere zin - haar tijd ver vooruit
was. Al was zij de vrouw van een
dominee, zij gedroeg zich nooit als
‘vrouw-van’. Ze was een geëmanci-
peerde vrouw die studeerde, een
baan had als maatschappelijk werk-

ster en daarnaast ook voor haar gezin
zorgde. In haar denken en geloven
was zij eerder ‘vrijzinnig’ te noemen
dan ‘gereformeerd’, wat zij overigens
ter wille van het werk van haar man
Æbele is geworden. Zij voelde zichzelf
meer thuis in kringen van 'Christenen
voor het socialisme', bij de Wood-
brookers, waar zij jarenlang in het
bestuur zat.
In de afscheidsdienst op 28 januari in
de Ter Coulsterkerk namen we in
kleine kring afscheid van haar, al
waren velen met ons gelukkig ver-
bonden via de kerkomroep. Daarna
werd zij bijgezet in het graf aan de
Holleweg. Voor de familie is er nu een
leeg huis en een lege plek.
Moed en troost en Gods zegen voor
haar kinderen Rienk Jan en Annema-
rieke en allen die bij hen horen en
allen die haar zullen missen.
Ds. Edward Kooiman

Op maandag 25 januari 2021 is over-
leden Antje Ouwejan- Vloet. Ze is 83
jaar geworden.In de laatste dagen in
de Loet leefde ze van arts naar arts,
zoals ze het zelf verwoordde. Ze
voelde zich moe en belabberd. Tij-
dens mijn laatste gesprek met haar
vertelde ze openhartig over haar ge-
loof tijdens haar ziekte.  Over dat God
haar kende, haar benauwdheid en
pijn. Maar dat ze ook boos was op
Hem en uit het diepste van haar ziel
vroeg: Waarom ik? 
In eerdere ontmoetingen vertelde ze
onder andere over het leven na het
overlijden van haar man Het werd
onrustiger.  Niet alleen door meerde-
re verhuizingen maar ook omdat ze
in deze periode ‘last’ kreeg van haar
strenge opvoeding en het zichzelf
wegcijferen voor anderen. Ze zei: ‘ze
horen de vlotte babbel, maar daar-
achter ben ik kwetsbaar en onrustig’.
In haar onrust schonk God haar rust.
Achter de vragen en de weerstand
aan kwam het geloof dat ze niet al-
leen door het leven hoefde te gaan.
We luisterden samen naar het lied ‘Ga
niet alleen door het leven’.  Een lied
uit haar verleden dat nu betekenis
kreeg. ‘Ik hoef het niet alleen te doen.
Het lukt me ook niet meer’. 
In dat geloof is ze, omringd door haar
gezin, overleden. 
Wij wensen haar gezin Gods nabij-
heid toe in deze verdrietige periode.
Pastor André Martens

Op 25 januari is Jan Kleiberg overle-
den na een leven van bijna 93 jaar.
Ruim 68 jaar daarvan deelden hij en
Toos lief en leed in een gelukkig hu-
welijk. De laatste jaren waren voor
hen niet gemakkelijk. Akelige onver-
wacht toeslaande epilepsieaanvallen
bij Jan brachten in hun leven veel
onrust en onzekerheid. Heel veel
ziekenhuis in en ziekenhuis uit, her-
stellen en revalideren. Maar telkens
net weer iets verder achterop. Het
dwong Jan en Toos er zelfs toe hun
geliefde Limmen te verlaten voor een
plek in Overkerck te Heiloo.
Op zaterdag 30 januari waren we met
de familie en enkele gemeenteleden
bijeen in de kerk van Limmen om het
leven van Jan te gedenken en te vie-
ren. Heel bijzonder daarbij was, dat
Jan hiervoor zelf al geruime tijd van
tevoren liederen en lezingen had
uitgekozen. Die vertelden ons wat
voor hem belangrijk was in zijn leven.
De woorden van lied 978 brachten
ons bij de grote liefde en verwonde-
ring van Jan voor de natuur. Twaalf
jaar was hij, na zijn pensionering, nog
boswachter geweest op het land-
goed Duin en Kruidberg in Santpoort.
Hij kende de vogels, de planten de
bomen en kon daar met enthousias-
me over vertellen.
Het verhaal van de Emmaüsgangers,
dat we lazen, vertelde ons dat voor
Jan de uitleg van de Schriften en de
viering van de Maaltijd de bronnen
waren voor zijn geloof. Dat daarin
God je kan overkomen met stille
overmacht, je een levend hart geeft
en je met nieuwe ogen het leven kan
doen zien.  
Jan was een zachtmoedig en liefde-
vol mensenkind. Dat hebben Toos, de
kinderen en (achter)kleinkinderen en
velen met hen voluit mogen ervaren.
Moge de herinnering daaraan tot
troost en zegen zijn.
Ds. Dick Nicolai

Bloeiende Mimosa
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Onwerkelijk
Lieve mensen,
Wij willen jullie heel hartelijk danken
voor de vele lieve kaarten, bloemen,
mailtjes en bezoekjes na het overlij-
den van onze oudste zoon Arjen.
Nieuwjaarsmorgen is Arjen plotse-
ling overleden en hij zou deze maand
47 jaar zijn geworden.Het blijft on-
werkelijk. Ons klavertje vier is niet
meer compleet.Het doet ons enorm
goed door zoveel lieve betrokken
mensen gedragen te voelen.
Klaas en Klaske Mosselaar

90 jaar!
Allereerst wil ik iedereen heel hartelijk
bedanken voor alle lieve kaarten en
verjaardagwensen voor mijn 90ste
verjaardag. Zoals een deel van u al
weet ben ik in oktober verhuisd van
de Hofdijkweg in Heiloo, waar ik 60
jaar gewoond heb,  naar Hoeve de
Boomklever, in Egmond aan de Hoef
(Kleverlaan 3a 1934 PT ). Dit is een
kleine particuliere woonvoorziening
met 24/7- zorg. Ik woon daar samen
met mijn zoon Frans, die helaas op
zijn 61ste al aan het dementeren is. Er
wordt hier geweldig goed voor ons
gezorgd en we hebben het beiden
naar ons zin. Natuurlijk missen we
ons huis en door Corona krijgen we
nu ook minder bezoek. Dat is wel
wennen en soms ook stilletjes, maar
iedereen is hier heel aardig en de
kinderen en kleinkinderen mogen
nog op bezoek komen. Ik volg elke
zondag een kerkdienst op de TV, dat
is fijn, om toch nog betrokken te
blijven. Mijn geloof is mij tot grote
steun.
Hartelijke groeten,
Corrie Groot en dochter Ester

Femke
Het is al weer wat maanden geleden
maar we willen het toch nog vermel-
den: de geboorte van Femke, dochter
van Kieke en Erwin Maas op 20 de-
cember 2020. Femke is welkom, staat
er op het geboortekaartje. Iedereen is
blij, zowel de ouders als grote zus en
broers. Van harte gefeliciteerd. We
wensen jullie veel geluk en liefde toe.
Ds. Hanneke Ruitenbeek

Medeleven
Wij willen iedereen van harte bedan-
ken voor de vele blijken van belang-
stelling bij de ziekte en het overlijden
op 25 januari van mijn lieve Jan. Uw
medeleven was voor ons een grote
steun en troost.
Namens de familie, Toos Kleiberg-Bisschop

65 jaar getrouwd!
Wij werden bijzonder verrast met een
prachtig boeket bloemen ter gele-
genheid van ons 65 jarig huwelijk.
Onze heel hartelijke dank dank daar-
voor. Vanwege de corona hebben we
de dag feestelijk op afstand gevierd.
Vriendelijke groet,
Janny en Jur de Wit

De eiken bij Ter
Coulsterkerk zijn
behouden!
Misschien is het u opgevallen dat de
zeven eiken aan de zuidzijde van de
Ter Coulsterkerk vorige maand zijn
‘gekortwiekt’. In eerste instantie
waren er plannen om de bomen te
rooien. Rooien is qua onderhoud op
termijn immers goedkoper en een
kapvergunning bleek niet nodig. De
uitgelopen takken, deels over het dak
van ‘onze buurvrouw’ op nummer
113, vormden een risico en vijf jaar
geleden waren er ook al onderhouds-
kosten aan de bomen gemaakt…
 
Omdat ook onze buurvrouw - net als
de tuin-vrijwilligers - gehecht is aan
de karakteristieke bomen, besloot ze
de penningmeester ‘over te halen’
door een aanzienlijke gift te doen
voor het boom-onderhoud. Super!
 
Het snoeien was vanwege de hoogte
van de ongeveer 30 jaar oude bomen
een hele klus. Firma Stefan Terol uit
Heiloo heeft het in anderhalve dag
met veel vakmanschap gedaan en de
komende jaren kunnen we weer
veilig van de eiken genieten. We zijn
op deze manier toch een beetje ‘een
groene kerk’.
 
Bedankt buurvrouw en college van
rentmeesters, dat jullie dit mogelijk
hebben gemaakt!

Fruitmand
Wij willen jullie hartelijk danken voor
de mooie fruitmand. Deze reactie is
wat laat; de laatste maanden was de
verzorging van Aldert erg zwaar en
hij is dan ook 4 januari j.l. opgenomen
in verpleeghuis De Amberhof te Hei-
loo. Sinds wij in Limmen wonen is
er steeds liefdevolle aandacht voor
ons geweest, ook daarvoor hartelijk
dank, Aldert en Riza Wernsen

Bloeiende Kornoelje
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Ondersteuning diaconaat 
in arme regio’s

14 maart: Kerk in Actie
Binnenlands diaconaat
Armoede in Nederland is een groei-
end probleem. In regio’s als Gronin-
gen, Limburg en andere gebieden
aan de rand van ons land, zijn de ar-
moedecijfers schrikbarend hoog. Ar-
moede gaat hier vaak over van gene-
ratie op generatie. Er is weinig werk
en er zijn weinig voorzieningen om
kansarme jongeren op te vangen.
Kerken willen graag helpen bij alle
problemen die hiermee samenhan-
gen. Ze starten initiatieven als voed-
selbanken en kledinginzamelingsac-
ties. Ze laten kwetsbare gezinnen
letterlijk niet in de kou staan en zor-
gen ervoor dat kinderen niet in te
kleine kleding naar school hoeven. De
kerken zelf zijn echter vaak klein en
hebben niet veel financiële middelen.
Met uw bijdrage maakt u het mogelijk
dat Kerk in Actie kerken in deze regi-
o’s begeleidt en ondersteunt in hun
diaconale taak. 

Collectes Kerk in Actie - 40dagentijd

21 maart: KiA Werelddiaconaat 
Indonesië Javaanse boeren m/v
Op het Indonesische eiland Java
wonen veel boerengezinnen die
nauwelijks kunnen rondkomen. Met
steun van Kerk in Actie helpt de kerk
boeren en boerinnen om een coöpe-
ratie op te zetten waardoor ze minder
afhankelijk zijn van tussenhandela-
ren en een hogere prijs voor hun
producten krijgen. Met het verdiende
geld kunnen ze vervolgens weer be-
tere landbouwmaterialen kopen. De

organisatie leert hen ook hoe je met
zo weinig mogelijk chemicaliën en
met biogasinstallaties goede land-
bouw bedrijft. Ze leren ook hoe je
duurzaam landbouw bedrijft en hoe
je met lokale gewassen gevarieerd
kunt koken. Thuis naar de dienst luis-

teren op echte kerkstoel!
De kerken zijn als gevolg van de co-
ronamaatregelen al weken lang ge-
sloten voor gewone kerkdiensten. In
het merendeel van de kerken wordt
echter wel een dienst opgenomen.
Vaak uitsluitend met een voorganger,
een kerkenraadslid en een organist.
Deze diensten worden via www.ker-
komroep.nl uitgezonden en zijn ook
later terug te luisteren. Dit voorziet
duidelijk in een behoefte; sinds de
coronacrisis wordt die site iedere
zondag ongeveer vier keer zoveel als
voor de crisis bezocht.
Wat zou u er van vinden om thuis op
een echte kerkstoel naar de dienst te
luisteren? Dat kan! De Witte Kerk en
de Ter Coulsterkerk in Heiloo verko-
pen een aantal van hun oude kerk-
stoelen. De opbrengst wordt gebruikt
om de tegenvallende inkomsten in
verband met de coronamaatregelen
op te vangen. De eikenhouten stoe-
len hebben een biezen zitting en zijn
nog in goede staat. Sommigen heb-
ben knoppen bovenop. De achter-
kant heeft een uitsparing voor een
boekje of tasje.
De stoelen zijn te reserveren via re-
serveren@wittekerk-heiloo.nl en kos-
ten slechts 15 euro per stuk.
Gun de kerkstoel een tweede leven en
draag bij aan een goed doel!

4 april: Werelddiaconaat ZuidAfrika
Veel zwarte jongeren in de Zuid-
Afrikaanse stad Pretoria groeien op in
gewelddadige wijken en gebroken
gezinnen. De helft van hen maakt de
middelbare school niet af en 40 pro-
cent van de jongeren tussen 15 en 34
jaar is werkloos. Kerk in Actie onder-
steunt een organisatie die hen helpt
met huiswerkbegeleiding en per-
soonlijke gesprekken. Er worden ook
jongerenkampen georganiseerd. Zo
leren de jongeren sociale en creatie-
ve vaardigheden waardoor ze weer-
baarder worden en kans maken op
een beter leven.

11 april: Hetvakantiebureau.nl 
Het vakantiebureau maakt deel uit
van de Protestantse Stichting Diaco-
naal Vakantiewerk (PSDV). PSDV wil
eraan bijdragen dat mensen zich niet
buitengesloten voelen. Daarom bie-
den wij in samenwerking met en
steun van de Protestantse Kerk in
Nederland vakantiemogelijkheden
aan voor mensen voor wie het door
ziekte, beperking of leeftijd niet van-
zelfsprekend is om op vakantie te
gaan. De vakanties zijn voor iedereen,
ongeacht zijn of haar achtergrond,
toegankelijk. Men viert vakanties in

een van onze vier eigen (aangepaste)
of enkele gehuurde (aangepaste)
accommodaties in Nederland. Bij-
voorbeeld het Rooseveltpaviljoen in
Nieuw Hydepark.
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De reparatie van de
wereld
Slobodan Šnajder 
 
Šnajder is een Kroatische schrijver en
komt uit een oorspronkelijk Duitse
familie, zoals zijn naam (Duits:
Schneider) al aangeeft. Dit boek is de
Nederlandse vertaling van een roman
die oorspronkelijk in 2015 verscheen.
De hoofdpersoon is George Kempf,
een Kroaat met Duitse wortels die als
'Volksduitser' door de SS wordt inge-
lijfd. Hij komt zo in 1943 in Polen te-
recht, waar hij deserteert en samen
met de Poolse en Russische partiza-
nen tegen de Duitsers vecht. Na de
oorlog keert hij terug naar Joegosla-
vië, en trouwt met Vera, die als jonge
communist en partizaan tegen de
Duitsers heeft gevochten. Het besef
dat ze ooit tot twee verschillende
kampen behoorden ontwricht op
den duur hun huwelijk. Hun enige
zoon heeft in het boek de rol van
verteller.
 
Het verhaal over het leven van Kempf
geeft een kaleidoscopisch beeld van
de geschiedenis van Midden-Europa,
een gebied waar zoveel gevochten
en geleden is. Niet voor niets noemt
de historicus Timothy Snyder dit deel
van Europa de Bloodlands. Kempf ziet
werelden uiteenvallen, zoals de
Joodse wereld in Polen en Rusland,
en vraagt zich af hoe we dit soort
destructie te boven kunnen komen.
Hoe is “de reparatie van de wereld”
mogelijk? Die vraag doet zich op-
nieuw voor als Joegoslavië in 1991 uit
elkaar valt, met veel onderling ge-

weld. En waarom lopen mensen zo
gemakkelijk achter idolen aan.
De schrijver heeft als motto vóór in
het boek een citaat uit het bijbelboek
Numeri (Numeri 21:6-9), waarin
wordt verteld dat Mozes voor het
volk, dat angstig is omdat er veel
mensen door slangenbeten overle-
den, een koperen slang op een stang
zet: “en het geschiedde, als een slang
iemand beet, zo zag hij de koperen
slang aan, en hij bleef levend.” .
 
Het boek laat zien hoe moeilijk het is
om altijd de juiste keuze te maken,
ook omdat we de last van het verle-
den op een of andere manier met ons
meedragen. Een boek dus dat elke
lezer tot nadenken zal stemmen.
 
Geert Booy

Kerkbalans 2021
de eerste resultaten, Limmen
In de tweede helft van januari is de
landelijks actie Kerkbalans gehouden.
Als u uw bijdrage al heeft toegezegd,
willen we u daar hartelijk voor bedan-
ken! Hebt u dit nog niet gedaan, dan
verzoeken wij u dit alsnog te doen.
Uw geld wordt goed besteed!
Op dit moment is ongeveer 80 % van
de toezeggings-formulieren binnen
en hebben we € 26478 toegezegd
gekregen.
Het jaar 2021 geeft een daling te zien
van ongeveer 10% t.o.v. 2020, een
oorzaak voor deze vermindering is
het aantal deelnemers tot nog toe
(10%) en mogelijk de coronaperike-
len.
Via deze weg willen we aan al dege-
nen die nog niet gereageerd hebben
vragen: wilt u dat deze maand nog
doen? De inkomsten uit Kerkbalans
zijn van essentieel belang voor onze
kerk.
De leden die hun toezegging van
2020 nog niet voldaan hebben, hetzij
geheel of gedeeltelijk, krijgen bin-
nenkort een brief met verzoek om
alsnog hun toezegging te voldoen.
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 ook dit jaar
weer hebben meegeholpen met de
actie!
Het college van kerkrentmeesters
dankt een ieder voor het bereiken van
dit resultaat.
Jan Nell namens het College van kerkrent
meesters te Limmen

2021 Heiloo
Net als voorgaande jaren hebben vele
vrijwilligers zich weer ingezet voor
Actie Kerkbalans.
De opbrengst van de actie vormt de
belangrijkste financiële pijler van
onze kerk. Met de inkomsten wordt
ons kerkenwerk gefinancierd zoals:
erediensten, pastoraat, kerkelijke ac-
tiviteiten, onderhoud en beheer van
kerken etc.
Er zijn 562 enveloppen rondgebracht
met het verzoek om de jaarlijkse
vrijwillige bijdrage. De positieve res-
pons bij het ophalen was ruim 74%.
De toezegging voor het lopende jaar
is € 137.700. De totale toezegging is
gelijk aan die van vorig jaar.
In de begroting van 2021 is een be-
drag aan vrijwillige bijdrage opgeno-
men van € 140.000.
Ervaring leert dat in de loop van het
jaar nog financiële toezeggingen
worden gedaan. De kans dat de be-
groting wordt gehaald is groot.
Een week voor de inleverdatum werd
er vanwege administratieve verplich-
tingen een extra beroep gedaan op
de lopers met de vraag of zij de en-

veloppen eerder bij mij thuis konden
/ wilden inleveren. Ongelooflijk: bijna
alles werd in enkele dagen gebracht.
Een oprechte dank aan een ieder die
hieraan heeft meegewerkt!!
Namens College van Kerkrentmeesters
Jan Bras

Boekbespreking
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Mens in Beeld

Suzanne Leegwater
 
Voordat besloten moest worden tot de coronamaatregel om ook
het 'live' zingen in de kerk te stoppen, hebben we een aantal keren
tijdens de kerkdiensten Suzanne Leegwater kunnen horen spelen
op haar dwarsfluit. Ook zong ze soms de liederen. Ik heb genoten
van haar muzikale bijdragen, en het werd tijd om haar ook eens
'in beeld' te krijgen in het Kerkblad. Daarom heb ik onlangs een
gesprek met haar gehad, en kan ik nu wat meer over haar vertellen.
 
Suzanne is opgeleid als musicus en muziekdocent aan de
Opleiding Docent Muziek van de Hogeschool Leiden, met
als specialisatie de dwarsfluit. Daarnaast studeerde ze
zang en piano. In 2019 studeerde ze af door een musical
te componeren en te schrijven op basis van het Middel-
eeuwse verhaal van Floris en Blanchefleur, een beroemd
liefdesverhaal. In deze musical, die geschikt is om uitge-
voerd te worden als eindmusical van een basisschool,
komen verschillende muziekstijlen aan bod. Je kunt een
korte scene uit deze musical zien op YouTube (https://-
suzanneleegwater.nl/floris-en-blanchefleur-de-musical/)
Naast haar werk als muziekdocent aan enkele basisscho-
len in Noord-Holland doet ze vooral ook muziektheater-
projecten op lagere scholen. Hiervoor schrijft en compo-
neert ze zelf nieuwe muziek of muziekverhalen. Ook geeft
ze musicalbegeleiding aan groep 8. Verder treedt Suzan-
ne wel op als fluitist en zangeres. We hebben haar wel
eens kunnen horen in een cantatedienst in de Witte Kerk,
met als dirigent haar vader, onze cantor-organist Gerard
Leegwater. Ze speelt dan in het orkest van Collegium
Vocale Camerata. Ook speelde ze kamermuziek in en-
sembles, en heeft ze gezongen met het operakoor De
Vredeburgers in Limmen.
Een bijzondere en dankbare ervaring is voor Suzanne het
optreden bij uitvaartdiensten. Ze speelt dan bekende
stukken zoals de Air van Bach, en merkt, zo vertelde ze,
dat zulke muziek mensen kan bevrijden van de verkram-
ping door verdriet.
Wat betreft haar eigen muziekvoorkeuren, ze houdt erg
van de speciaal voor de fluit geschreven muziek uit de
Franse romantiek. Daarnaast bleken we ook allebei te
houden van de muziek van Mendelssohn. Als lid van het
koor van de Vrije School in Bergen heeft ze meegezongen
in diens oratorium Elias, en daar heeft ze erg van genoten.
Wie meer over Suzanne en haar activiteiten wil weten,
kan naar haar website gaan: https://suzanneleegwater.nl
 
Ik hoop van harte dat we haar na de coronacrisis weer zonder
beperkingen zullen kunnen horen spelen en zingen.
Geert Booy

Puzzel
Om de verveling in deze tijd van de coronacrisis te vullen
heeft Jur de Wit een puzzel ontworpen met cryptische
vragen, alle gebaseerd op onze religie.
Van alle antwoorden is het aantal letters gegeven, alsme-
de een letter die in combinatie met alle woorden onder
elkaar nog een extra woord zal onthullen.
Heel veel puzzelplezier!
 
01           Hij is de sterke man van God               7-1
02           Knock out voor deze diva                    6-5
03           Mogelijkheid voor een oude maat      6-6
04           Opnieuw gekneed                                8-5
05           Niet verstandig                                      3-2
06           Hij was maar een timmemen              5-5
07           Niet mijn broer                                     5-5 
08           Een smalle oude maat                         5-3
09           Dit insect trekt eraan                            5-4
10           Geen ontbijt                                          9-6
11           Er is iets fout met dit feest                    8-2
12           Een God van niets                                 3-2
13           Geen ja tegen deze noten                    7-5
14           Die vinger straalt                                   8-5
15           Hij is de zoon van God                         8-1
16           Waarin men na de dood gelooft         5-1
17           Hij weet waar hij de mosterd haalt     7-4
18           Deze noot staat er niet onder             4-4
 
Onder de goede oplossers van het totaal zijn bij loting
enkele prijsjes beschikbaar. Inzending dient te geschie-
den binnen een maand na het verschijnen van dit blad
naar: J. de Wit, Zeeweg 214, 1852CW Heiloo
 
Noot: één van de redacteuren heeft de puzzel opgelost,
het kostte wel een avond!
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WhatsApp-groep
HEILOO - Op 28 januari is de Whats-
App-groep voor gemeenteleden van
start gegaan: de Ter Coulster App. We
zijn ondertussen al een paar weken
verder. Wanneer ik dit schrijf zijn er al
veertig aanmeldingen. Hoe werkt
het?
 
Prikbord
De Whats-App-groep heeft drie be-
heerders, Ida van Aller, pastor André
Martens en ds. Hanneke Ruitenbeek.
Wij bespreken onderling welke be-
richten wekelijks geplaatst worden.
Via de Appgroep kunnen we snel
nuttige informatie verspreiden voor-
dat het op website wordt geplaatst of
in het Kerkblad verschijnt. Het kan
gaan om kerkdiensten of kerkelijke
activiteiten. Niet alles wat op de App
verschijnt zal op de website komen
maar uiteraard wel belangrijke zaken
rondom diensten en activiteiten en
zeker ook nu als er in ons kerkelijke
leven iets verandert vanwege de
richtlijnen rondom het coronavirus.

We streven er naar om elke week een
overzichtelijke korte tekst op de App
te plaatsen. Maar een filmpje kan ook,
zoals het filmpje waarin ds. Edward
Kooiman iets vertelde over de dienst
van zondag. Daarnaast hebben we op
verzoek van een familie een oproep
geplaatst om aandacht te vragen
voor een gemeentelid. Wanneer er
geen mededelingen zijn verschijnt
eens per week een inspirerende tekst,
foto of link. Zo kunnen we ook aan-
dacht besteden aan het kerkelijk jaar,
zoals nu in de Veertigdagentijd of aan
berichten van het landelijk bureau
van de Protestantse Kerk.
 
Eenrichtingsverkeer
We herhalen nog maar eens dat deze
WhatsApp-groep éénrichtingsverkeer
is. We hebben herhaaldelijk gemerkt

Rond de Waterput
en corona 
U zult wellicht begrijpen dat de acti-
viteiten van 'Rond de Waterput' dit
seizoen door de maatregelen rond-
om corona grotendeels zijn komen
stil te liggen. Dat vinden wij bijzonder
jammer, maar het is helaas niet an-
ders. Desalniettemin denken we na
over mogelijkheden verderop in het
seizoen, en zeker ook weer in de
periode vanaf het najaar. Ook al is op
dit moment nog niet te overzien wat
er allemaal wel en niet kan. We blijven
moed houden. We zullen u op de
hoogte houden via dit kerkblad en
onze website: www.ronddewater-
put.nl. In de hoop op betere tijden...
Namens de commissie 'Rond de Wa-
terput', ds. Edward Kooiman

dat mensen bang zijn voor een ein-
deloze rij Appjes van mensen die op
elkaar reageren. Dat hoeft dus geen
hindernis te zijn om je te melden voor
deze Appgroep want dat kan hier níet.
Alleen de beheerders kunnen berich-
ten plaatsen. Je kan niet onderling op
elkaar reageren.
 
Aanmelden
Aanmelden kan door een Appje of
berichtje te sturen naar 06-4296
2394. U wordt dan van harte welkom
geheten en ontvangt een bevesti-
ging. Daarna wordt u opgenomen in
de ‘Ter Coulsterkerk- groep’.
Probeer het eens en laat ons weten
hoe het bevalt.
 
Ida van Aller, pastor André Martens en 
ds. Hanneke Ruitenbeek
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maar nu: Pasen
 
Dit is als een lied in de morgen
dit is als een ster in de nacht,
dit is als een schat die, verborgen,
door God werd te voorschijn gebracht.
 
Dit is als de wind uit het zuiden
dit is als de dauw op het veld,
dit is als een klok die gaat luiden
en ons Gods geheimen vertelt.
 
Dit is een geschenk ons gegeven
dit is een vertroostend bericht,
dit is overwinning en leven,
nu wordt al ons duister tot licht.
 
                 Enny IJskes - Kooger


