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Meezing- en
poëzie-avond

Koffiedrinken
LIMMEN – Woensdag 19 september,
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.
De volgende koffieochtend is op
woensdag 16 oktober!
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

Op 4 oktober kunt u weer gezellig
komen eten in de Ter Coulsterkerk.
Het menu hangt op het prikbord in
de hal. Met dieet wordt rekening gehouden, maar geef dit wel even door.
We beginnen om 18.00 uur.
Het driegangenmenu, inclusief koffie
of thee na afloop kost €5,- en een
glas wijn of fris €1,50. U kunt u opgeven via het formulier in de hal, of per
mail: g_timmerman50@kpnmail.nl of
telefonisch bij Gina Timmerman:
072-8795384
Tot dinsdagavond 20.00 uur.
Als u zich heeft opgegeven rekenen
wij erop dat u ook komt. Als u zonder
dit door te geven wegblijft, moeten
wij de kosten van €5,- in rekening
brengen, want wij hebben dan wel
alle ingrediënten ingekocht. Wij rekenen op uw begrip hiervoor.
U bent hartelijk welkom

Kom erbij! Samen eten!
In Limmen wordt weer een Samen
Eten-maaltijd georganiseerd, voor
wie aan wil schuiven voor wat gezelligheid op woensdag 26 september in
de Protestantse Kerk aan de Zuidkerkenlaan 25.
De deur staat open vanaf 17.00 uur
en om 17.30 uur begint de maaltijd.
Graag opgave i.v.m. de voorbereiding
en het aantal plaatsen: tel. 5052871 of
margreetdenekamp@outlook.com
Bij de uitgang staat een mandje voor
een vrijwillige bijdrage.
U bent van harte welkom!

Geboren!
Op dinsdag 26 juni is geboren
Matthijs Theodoor Harm Broekkamp.
Hij is de zoon van Francien Rosing en
Vincent Broekkamp uit Limmen.
Zijn ouders zijn heel erg blij met hem.
Wij wensen hen veel geluk en liefde toe.
Ds. Hanneke Ruitenbeek
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Ontmoetingsmiddag
Donderdag 11 oktober start een
nieuw seizoen ontmoetingsmiddagen in de Ter Coulsterkerk.
Onder het genot van een kop koffie
of thee kunt u kennis maken met de
heer André Martens. (pastoraal medewerker) Hij zal iets vertellen waar
hij zich binnen onze gemeente mee
bezig houdt. De middagen beginnen
om 14.15 uur.
Heeft u vervoer nodig neemt u dan
contact op met Klaske Mosselaar tel:
5330417.
Voor overige inlichtingen Ria op den
Kelder tel: 5338895.
De volgende keer is op 8 november.
Jan en Annie van der Idsert geven een
presentatie over hun reis naar Hongarije.
U bent allen van harte welkom.
Marijke de Groot

Vrijdag 12 oktober is er een avond
met muziek en poëzie in de Ter
Coulsterkerk. Bijbelteksten en gedichten zullen verbonden worden
met de te zingen liederen.
Het is dus absoluut geen EO-avond.
De te zingen liederen komen allemaal
uit het huidige liedboek.
Maathe Vonde-Boot leest de teksten
en de gedichten. Jan Visser bespeelt
het orgel.
U kunt uw favoriete lied opgeven bij
Jan Visser: janvisser54@outlook.com

Cantatedienst
Zondagmiddag 14 oktober, aanvang
16:00 uur, vindt er weer een cantatedienst plaats in de Witte Kerk. Uitgevoerd wordt cantate BWV 109 'Ich
glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben'. Zoals (bijna) altijd is de
cantate gebaseerd op het zondagsevangelie voor die betreffende zondag in het kerkelijk jaar. Deze keer is
dat het evangelie naar Johannes 4, de
verzen 47 - 54. Het verhaal van de
zieke zoon van de hoveling te Kafarnaüm waarin de vraag naar het geloven aan de orde wordt gesteld. Jezus
zegt: Indien gij geen tekenen en
wonderen ziet, zult gij niet geloven.
De cantate wordt uitgevoerd door
Collegium Vocale Camerata onder
leiding van Cantor-organist Gerard
Leegwater. Er wordt medewerking
verleend door professionele solisten
en instrumentalisten. De liturg is ds.
Dick van Arkel.
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De vijgenboom
In het derde hoofdstuk van de bijbel worden al vijgenbladeren
genoemd, die Adam en Eva gebruiken om niet in hun blootje
te lopen. Ook verder in de bijbel komt de vijgenboom vaak voor.
Zitten onder de wijnstok of vijgenboom betekent dat er vrede in het
land is en dat het er veilig is. Er wordt echter nooit wat gemeld
over de bloemen van de vijg.
Heeft u wel eens een vijgenboom zien bloeien? Grote kans van
niet!
De bloemen zitten namelijk binnen in de peervormige bloembodem. Aan het uiteinde hiervan zit een klein gaatje. In de
mediterrane landen leeft een klein wespje, dat zorgt voor de
bevruchting van de vijg. Hij kruipt naar binnen, komt in aanraking met de mannelijke bloemen met stuifmeel en vervolgens
bevrucht hij daarmee de vrouwelijke bloemen. De bloembodem groeit daarna uit tot een vijg.
Als je een vijg doorsnijdt zie je de pitjes (de eigenlijke vruchten)
zoals hieronder te zien is. In ons land leven de wespjes niet,
zodat er vroeger geen rijpe vijgen groeiden. Gelukkig zijn er
vijgenrassen ontwikkeld die het wespje niet nodig hebben,
zodat we ook hier vijgen kunnen kweken.
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Kerkdiensten
16 september, 10.00 uur Vredeszondag
Ter Coulsterkerk: ds. E. Kooiman
Kindernevendienst
m.m.v. One More Voice
collecte: Vredeswerk
Protestantse Kerk Limmen:
ds. L.J. Rasser, Amsterdam
collecte 1: Prot. Koopvaardijwerk
collecte 2: Vredeswerk
GGZ: H. de Haan + Zanggroep
23 september, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. A. Mulder, Alkmaar
collecte: Stichting Sensoor
Protestantse Kerk Limmen: Avondmaal
ds. M. Beitler, Casricum
collecte: Stichting Sensoor
GGZ: W. Veenstra + Collage

28 oktober, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek
collecte: ZWO zie art. pag. 8
inzameling: voedselbank-spullen
Protestantse Kerk Limmen:
ds. F.J. van der Wind, Heiloo
collecte: KiA kerken in Oekraïne
GGZ: W. Veenstra + Zanggroep
4 november, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. E. Kooiman; KND
collecte: KiA kerken in Oekraïne
Protestantse Kerk Limmen: Avondmaal
ds. F.J. v.d. Wind, Heiloo
collecte: Fonds bijzondere Noden
GGZ: M. J. v. Bolhuis + Voc. Ensemble

30 september, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk:
ds. D. van Arkel, Castricum
collecte: De Kloof, Amsterdam
Protestantse Kerk Limmen: ds. D. Nicolai
(afscheidsdienst ds. J. Bouma)
collecte: Noodfonds Castricum
GGZ: M. Braamse + zanggroep
7 oktober, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: kindernevendienst
ds.B. Seelemeijer, Heerhugowaard
collecte: Kerk en Israël
Protestantse Kerk Limmen:
ds. A.T. Kramer, Heiloo
collecte-1: SamenKerkInNederland
collecte-2: Kerk en Israël
GGZ: M.J. Bolhuis + Voc. Ensemble
14 oktober, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. E. Kooiman
Avondmaal; m.m.v. de Cantorij
collecte: KiA Wereldvoedseldag
Protestantse Kerk Limmen:
ds. A.A. van Kampen, Wieringerwaard
collecte: KiA Werelddiaconaat (Nepal)
GGZ: M. v.d. Giessen + Zanggroep
16.00 uur Cantatedienst (zie p. 2)
Witte Kerk: ds. Dick van Arkel
21 oktober, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: kindernevendienst
ds. R. Erkelens, Alkmaar
collecte: KiA Zending Brazilië
Protestantse Kerk Limmen:
ds. H.R.Hummelen, Egmond-Binnen
collecte: Kerk Zonder Grenzen
GGZ: M. Braamse + De Brug
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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: mw. N. Buitink
scriba@pknheiloo.nl
Bank: t.n.v. Protestantse Kerk Heiloo
NL85INGB 0000 2762 01
Diaconie: Postb. 307, 1850 AH Heiloo
Secr.: mw. N. Buitink
Bank: NL85RABO 0336 4700 88
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Heiloo
Ledenadministratie:
mw. I. Bras, 072-5320344
ina.bras@telfort.nl

Vredeszondag
Zondag 16 september: Vredeszondag
Thema: Generaties voor Vrede
Door de generaties heen, in wat voor
situatie dan ook, staan steeds weer
mensen op voor vrede.
Het thema van de Vredesweek - die
dit jaar wordt gehouden in de week
van 15 tot 23 september - is dit jaar
dan ook Generaties voor Vrede. Oud
en jong kunnen veel aan elkaar hebben op weg naar een vreedzame
wereld.
In de oecumenische viering van zondag 16 september in de ter Coulsterkerk bezinnen we ons op vraagstukken van vrede en recht wereldwijd en
die uit onze eigen omgeving. We
willen ons niet laten ontmoedigen
door de overmacht van geweld en
angst en proberen als gezamenlijke
kerken te bouwen aan - en te zoeken
naar verbinding.
In deze kerkdienst gaan voor Pastor
Helsloot en ds. Kooiman en wordt
medewerking verleend door het koor
One More Voice.
Ds. Edward Kooiman

Gegevens Limmen
www.pknlimmen.nl
Zuidkerkenlaan 25, 1906 AC Limmen
Koster: D. Denekamp, 072-5052871
dik.denekamp@hetnet.nl
Predikanten:
ds. E. Kooiman, 072-8885550
ejkooiman@ziggo.nl
ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550
hruitenbeek@ziggo.nl
Kerkenraad:
Scriba: mw. D. v. Genderen
072-5053449; pglimmen@gmail.com
Bank: t.n.v. Prot. Gemeente Limmen
NL24RABO 0336 4007 64
Diaconie: mw. M. Denekamp
072-5052871
Bank: NL21FVLB 0699 7411 49
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Limmen
Ledenadm. mw. P.T. Koelemeij
072-5051556, rkoelemeij@hetnet.nl
Ons Huis: D. Denekamp, 072-5052871
Zuidkerkenlaan 23, 1906 AC Limmen

Boekbespreking
Franca Treur, Hoor nu mijn stem
Amsterdam: Prometheus, 2017, ISBN 9789044638899.

Mensen van de weg
Camino

(Jan de Jongh)

Leven is op weg zijn
bergen beklimmen
waden door rivieren
bloemen plukken bij maanlicht
dwalen door eenzaamheden en woestijnen
een kaars branden tegen de storm
oplopen met anderen of hen dragen
brood delen en vieren in de nacht.
Leven is pelgrimeren,
een tijdlang werken aan de weg
een brug bouwen over het water, rovers en duivels verjagen,
waken en bidden met zieken,
doden begraven bij de kapel.
Maar nooit raken de pelgrims thuis:
'vreemdelingen' vestigen niet.
Wanneer zij eindelijk aankomen,
weten ze wat ze vermoeden:
de weg is het doel.
De zomer is weer bijna voorbij, en velen van ons zijn op
reis geweest. Dit gedicht 'Camino' van Jan de Jongh,
emeritus-predikant van de Universiteit van Twente, gebruikt de reis als beeld van het leven. De camino is de
weg van de pelgrims naar Santiago de Compostella, sinds
vele jaren een heel populaire pelgrimsroute.
Het idee dat de weg belangrijker is dan het doel vind je
ook in het beroemde gedicht 'Ithaca' van de Griekse
dichter Konstantinos Kaváfis. Ithaca is het eiland dat
Odysseus na 10 jaar van omzwervingen bereikt.
Ik citeer een deel ervan:

De hoofdpersoon van deze autobiografisch geïnspireerde roman, Ina, verliest haar ouders op 3-jarige leeftijd, en
groeit op bij haar opa en diens twee ongetrouwde zusters
in Zeeland, in de sfeer van de ‘Bible-belt’. Ze horen bij de
gereformeerde gemeenten. Alleen oud-tante Ma is echt
bekeerd, de anderen moeten vrezen voor hun eeuwig
heil. Het boek omvat daarnaast een deel waarin de
hoofdpersoon onder de naam Gina intussen deze strengorthodoxe wereld verlaten heeft, en na een studie psychologie in Leiden in Amsterdam werkt als interviewer
voor de radio.
De hoofdstukken over deze twee levens wisselen elkaar
af. Gina worstelt met haar achtergrond: ze voelt zich altijd
minder dan de anderen doordat ze zoveel liefde heeft
gemist: geen liefdevolle ouders, allen maar geboden en
verboden, de Statenbijbel, en de twee kerkdiensten per
zondag. In haar studententijd komt Ina, die lid wordt van
een reformatorische studentenvereniging, in aanraking
met moderne filosofie, schriftkritiek, en atheïsme, waardoor ze langzaam losraakt van haar oude milieu. Dit
conflict wordt indringend, en ook humoristisch beschreven.
Het boek eindigt positief: Gina aanvaardt zichzelf, en gaat
terug naar Zeeland om haar oud-tante die kanker heeft,
te verzorgen, en ze kan zelfs tegen haar zeggen: Ik houd
van je.
De beschrijving van het orthodoxe milieu inclusief het
religieuze taalgebruik is boeiend, en de worsteling om je
hiervan los te maken zal ook voor minder orthodoxe
protestanten die hier in hun jeugd iets van hebben
meegemaakt, heel herkenbaar zijn. Dat milieu wordt
respectvol beschreven, ook al kan de hoofdpersoon er op
den duur niet in blijven leven.
De titel van het boek geeft mooi de psychologische
worsteling van de hoofdpersoon weer: ieder mens wil
graag gehoord worden, wil er mogen zijn.
Geert Booij

Houd je geestesoog steeds vast op Ithaca gericht,
daar te komen is je uiteindelijke doel.
Maar haast je vooral niet,
je reis kan beter jaren en jaren duren.
Werp er desnoods pas het anker uit wanneer je al oud bent,
rijk aan alles wat je onderweg hebt verworven,
maar zonder nog iets van Ithaca te verwachten.
Ithaca schonk je die heerlijke reis,
maar nu heeft ze je niets meer te geven.
En al tref je er niets aan, dan heeft ze je toch niet bedrogen:
met alle wijsheid die je vergaard hebt, met zoveel ervaring,
begrijp je dan stellig wat Ithaca's zeggen willen.
Christenen worden wel de 'mensen van de weg' genoemd. Het is een van de oudste aanduidingen voor
volgelingen van Jezus: mensen van de weg. Daarom
hoop ik dat deze gedichten inspirerend zullen zijn om de
weg van het leven te gaan.
Geert Booij
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Wij gedenken
Op 19 juli overleed Giny Nijmeijervan Mulligen. Sinds december 2017
woonde zij met haar man Johan aan
de Jan Wilshof in Alkmaar. Daarvoor
woonden ze in Haren. We maakten
kennis tijdens een wijkmiddag in de
Ter Coulsterkerk in januari van dit jaar
en daar vertelde ze mij dat ze ziek
was. In de periode daarna hebben we
contact gehouden, tot het laatste
moment. Giny is thuis overleden, in
haar vertrouwde omgeving.
Tijdens de afscheidsdienst in de Witte
Kerk waren er warme woorden en
herinneringen. Gesproken woorden
maar ook mooie muziek. Het ging op
verzoek van Giny over Psalm 103 vers
8: ‘Gelijk het gras is ons kortstondig leven,
gelijk een bloem die op het veld verheven
wel sierlijk pronkt maar krachteloos is en
teer’.
Giny voelde zich als die bloem: Ze
stond fier in het leven, genoot van de
zon in haar gezicht, van de natuur,
haar gezin. Ze bloeide als mens, als
vrouw, als moeder, als oma. En aan
de andere kant was er de kwetsbaarheid en de machteloosheid. Je naar
buiten sterk tonen maar diep van
binnen onzeker zijn. En ze wilde sterk
zijn voor zichzelf, want dat had ze een
leven lang gedaan.
Het geloof is een leven lang met haar
meegegaan, zat in haar systeem.
Maar er waren de vragen en de twijfels. Ze vond het moeilijk los te laten.
En toch kon ze op het laatst ‘ja’ zeggen, ondanks twijfel en niet goed
weten. Het is zoals Huub Oosterhuis
schrijft: 'Gij geeft het uw beminden in de
slaap, Gij zaait uw zaad in onze diepste
dromen’. Ze mag nu als die bloem haar
gezicht koesteren in het andere Licht.
Het licht van God. Daarin mag ze
stralen en tot rust komen.
Wij wensen Johan en zijn gezin Gods
nabijheid toe in de komende tijd.
Pastor André Martens
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Op 25 juli overleed Ger OeliusWestland. Zij woonde aan de Schuine Hondsbosschelaan. Boven de
rouwkaart staat: ‘Zij was een Zegen’.
We lazen uit Genesis waarin God
Abram roept om zijn land te verlaten
om te trekken naar een land ‘dat ik u
wijs’. En God belooft Abram dat hij
gezegend zal worden en tot zegen zal
zijn voor anderen.
Ger is met haar man en gezin vanuit
’s Graveland naar Heiloo vertrokken,
een onbekende bestemming, maar
puur op vertrouwen en omdat ze
gevraagd werden door de toenmalige baas van het textielbedrijf waar
vader werkte. En zo zijn ze, net als
Abram, op weg gegaan, een onzekere toekomst tegemoet. En Ger is een
gezegend mens geweest met haar
man en drie kinderen. Zeker toen ze
steeds afhankelijker werd van haar
kinderen heeft ze dat als een zegen
ervaren. Zo waren er de vele jaren op
de camping, waar ze haar eigen
plaatsje had. Daar genoot ze van en
voelde zich gezegend. Voor haar
kinderen was ze een zegen. ‘Ze was een
moeder zoals een moeder zou moeten zijn’.
Ze was vooral ook zorgzaam.
Ik mocht samen met haar, eind mei,
haar uitvaart voorbereiden. Zingen
was voor haar bidden. Soms kan je
woorden beter zingen dan uitspreken, zo zei ze. We hebben in de afscheidsdienst liederen gezongen
over de hemel, over het huis van de
Vader. Ze keek er naar uit maar twijfelde soms ook wel of ze wel een
goed genoeg leven had geleid. Maar
het verhaal van Abram en haar eigen
verhaal vertelt ons ook dat gezegend
worden ten diepste een nieuw leven
in de dood betekent. Een nieuw begin
valt je toe. Dat heeft haar getroost en
vertrouwen gegeven.
Als bewijs van haar liefde en gebed
voor haar kinderen liet ze voor hen
een ingelijst gedicht achter: ‘Gebed
voor mijn kinderen’. Daarin staat alles
wat ze haar kinderen toewenste en
toebad. Moge dat gebed het gezin
van Ger tot zegen zijn in deze tijd van
verdriet en gemis.
Pastor André Martens

Op 31 juli is, op de leeftijd van 79 jaar,
overleden Rolf Vogel. Zijn herdenkingsbijeenkomst op 7 augustus in de
Witte Kerk stond onder leiding van Dr.
Pieter Korbee, predikant van de Remonstrantse Gemeente Alkmaar, die
als inleiding de Remonstantse Geloofsbelijdenis (2006) citeerde:
Wij beseffen en aanvaarden, dat we onze
rust niet vinden in de zekerheid van wat we
belijden, maar in de verwondering over
wat ons toevalt en geschonken wordt; ...,
dat ons bestaan niet voltooid wordt door
wie we zijn en wat we hebben, maar door
wat oneindig groter is dan we kunnen be
vatten.
Rolf en Winne Vogel konden zich in
deze belijdenis vinden en hadden de
laatste jaren hun kerkelijk thuis bij de
Remonstranten in Alkmaar. Maar
oorspronkelijk waren zij hervormd en
Rolf heeft in de jaren 80 van de vorige eeuw in de Witte Kerk ook gefunctioneerd als ouderling en was enkele
jaren voorzitter van de kerkenraad.
Zijn vriend Harry van Wilsem memoreerde hoe Rolf in die periode met
een aantal jonge ouders een gesprekskring vormde rond de vraag:
hoe betrekken we onze kinderen bij ons
geloof en de kerkelijke gemeenschap?
Rolfs leven stond in het teken van
'wel-zijn' en werd geinspireerd door
het bijbelse visioen van het 'Vredesrijk', door Karel Eykman in een kinderboek aldus verwoord:
Er is een stad waarin ieder komen mag, alle
poorten staan open, geen deur is op slot.
Niets hoef je te kopen en geld is overbodig,
alles wat je nodig hebt is te geef.
Op scholen wordt geen oorlog meer uit het
hoofd geleerd, want kanonnen worden
lantaarnpalen, tanks worden tuinhuisjes
en kogels mogen vuurwerk zijn. Een koe
loopt met een berin te kuieren in het
gras, ze trakteren elkaar op klaver. Een
kleuter probeert een giftige slang te leren
koppeltjeduikelen.
Wat Rolf voor zijn 'naasten' in de samenleving en ook op zijn werk bij de
Hoogovens betekend heeft, werd
treffend getypeerd door de opkomst
voor zijn herdenkingsbijeenkomst:
de Witte Kerk was overvol.
Bijzondere herinneringen aan hun
vader werden verwoord door zijn
zoons Eppo, Jeroen en Floris.
Ds. Philip Ouwendijk, em.predikant

Op 18 augustus is overleden Catharina Teuntje Allewijn-den Hooglander.
Zij woonde de laatste jaren in de
Amberhof. Daarvoor samen met haar
man aan de Breedelaan. Kenmerkend
voor Rinie Allewijn waren haar artistieke creaties. Zij versierde haar huis
met kleurrijke stenen en ander materiaal dat in de natuur te vinden is. Zij
maakte ook poppen van papiermaché of figuren van touw. Zij kon in
vroeger tijden thuis mensen opvangen die het moeilijk hadden. Zij luisterde met veel medegevoel. Zo iemand kon daarna weer even verder.
Twee teksten ´Dient elkander door de
liefde´ uit de brief van apostel Paulus
aan de Galaten en ´Gij zijt mijn God,
daarom zal ik U loven´ uit de Psalmen
vormden vaste ankerpunten in haar
leven. Zij klonken bij haar afscheid
aan het begin van de dienst van
Woord en Gebed. Kleinzoon Peter Bas
haalde dierbare herinneringen aan
zijn oma op. Zoon Robert schetste
haar veelbewogen leven, samen met
zijn zoon Luuk. Dochter Alexandra
zong samen met haar dochter Jacqueline het lied ´Remind me who I am´
van Jason Gray. Na de dienst is zij
bijgezet in het familiegraf op de Algemene Begraafplaats aan de Holleweg.
Thans spreken in de stilte de ineengevlochten symbolen van geloof,
hoop en liefde voor haar kinderen en
kleinkinderen en voor allen die haar
missen.
Ds. F.J. van der Wind

Doop
Op zondag 19 augustus is de doop
gevierd van Inuelle Annette Dorien.
Inuelle is de dochter van Marco en
Anneke van Laere-Aufenacker, wonende Baetenburg 82. Marco en Anneke hadden de innige wens om hun
dochter Inuelle op 19 augustus te
laten dopen in een dienst ´s middags
in de Witte Kerk. Op dezelfde datum
hebben zij zeven jaar geleden in hun
trouwdienst Gods zegen gevraagd
over hun huwelijk. De kerkenraad
heeft hun uitgesproken wens positief
benaderd.
De naam Inuelle is een bijzondere
naam. Deze naam kwam als gedachte bij Anneke naar boven naar aanleiding van een preek over Immanuel
uit de profeet Jesaja een paar jaar
geleden in de tijd van Advent. In de

naam Inuelle zijn de naam van Anneke´s moeder Ineke en de uitgang van
Immanuel in een gedachtenexperiment met elkaar verbonden. Beide
ouders zijn bijzonder dankbaar en
gelukkig met hun dochter. Aan het
einde van de dienst klonk Gods zegen
voor de ouders, de grootouders, de
familie en allen die zich met Marco,
Anneke en Inuelle verbonden weten.
Ds. F.J. van der Wind

Verhuizen ...
Het is niet de eerste keer in ons leven
dat we verhuizen. Dus je zou er aan
kunnen wennen.
Maar dat werkt voor ons toch niet op
die manier. Elke verhuizing kent momenten van afscheidnemen: Afscheidnemen van je buurtje, van je
buren, van huis en tuin.
Maar vooral ook van spullen. Zeker als
je, zoals wij, toch een stukje kleiner
gaat wonen.
Je moet je natuurlijk niet teveel
hechten aan spullen. Dat proberen
we ook niet te doen. Maar aan veel
van wat je in de loop der tijd in huis
hebt gehaald zijn herinneringen verbonden.
En het lijkt soms nét of je met het
wegdoen van bepaalde dingen bang
bent herinneringen kwijt te raken.
Alsof je een deel van je leven weggooit.
Dat maakt verhuizen, naast alle praktische drukte, een intensieve bezigheid, zélfs al verhuisden wij rond 1
september geheel vrijwillig met heel
veel zin van de mooie pastorie aan de
Ypesteinerlaan naar een eigen huis in
Zuiderloo aan de Zomereik 23.
Je laat iets achter, je sluit iets af. En
dat komt niet terug. Een steeds terugkerend refrein in elk mensenleven en
niet alleen bij een verhuizing. Daar
moet je je telkens opnieuw mee verhouden.
Net als bij andere verhuizingen en
veranderingen in ons leven houden
wij ons het beeld van de pelgrim voor
ogen, mooi beschreven in het gedicht van Jan de Jongh (zie pagina 5).
Wij hadden in verband met de verhuizing een aantal vakantieweken
opgespaard. Vanwege de snelle opleveringstermijn van het huis en de
vakantie van collega’s moesten wij
noodgedwongen de verhuizing en

beetje combineren met ons werk.
Vandaar dat we van woensdag 19
september t/m vrijdag 28 september
nog wat vakantiedagen opnemen.
Onze collega André Martens neemt
dan voor ons waar in Heiloo; in Limmen kunt u in bijzondere omstandigheden contact opnemen met een van
de ouderlingen.
Ds. Edward Kooiman
Ds. Hanneke Ruitenbeek
Zomereik 23, 1853 AS Heiloo
Ons telefoonnummer blijft onveranderd: 072-8885550

Bedankt!
Op 26 juni zijn wij de ouders geworden van een prachtige zoon: Matthijs.
Wij willen iedereen bedanken voor de
prachtige bos bloemen van de kerk
en alle blijken van medeleven tijdens
de zwangerschap en na de bevalling.
We zijn dankbaar en gelukkig en
voelen ons erg welkom in de kergemeente van Limmen.
Francien Rosing en Vincent Broekkamp
Hartelijk dank voor het prachtige
kleurige boeket dat ik na de opname
in het ziekenhuis mocht ontvangen
en hartelijk dank aan allen die de kaart
hebben getekend. Altijd weer een
troost in moeilijke tijden. Een hartelijke groet, Meis Blom
Wij willen u allen hartelijk danken
voor de prachtige bloemen die we
mochten ontvangen ter gelegenheid
van ons 60-jarig huwelijk.
Martien en Doortje Weenink
Wat woorden niet altijd kunnen zeggen
spreken bloemen als woorden
in het hart gelegd, een warmte naar elkaar
blijvend, kleurend, geurend
ongemeen een liefdeverbintenis
liefde naar elkaar
een hemels geschenk ons gegeven.
Hartelijk bedankt voor de grote bos
bloemen voor mijn verjaardag, een
geweldig mooie bos.
H. Breen
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Collectes bij de kerkdiensten
16 september: Vredeswerk

23 september: Stichting Sensoor
De landelijke luisterlijn Sensoor is al
60 jaar de grootste organisatie in
Nederland die emotionele ondersteuning op afstand biedt. Vanuit 26
vestigingen door het hele land voeren ruim 1200 vrijwilligers jaarlijks
285.000 anonieme gesprekken via
telefoon, e-mail of chat. Deze vrijwilligers worden goed opgeleid en bijgestaan door beroepskrachten.

7 oktober: Israëlzondag
Het gesprek gaat altijd door
De Protestantse Kerk voelt zich verbonden met Israël vanwege Gods
geschiedenis met dit volk en omdat
ons geloof is voortgekomen uit de
Joodse traditie. Tegelĳk voelt ze zich
ook verbonden met Palestĳnse chris-
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tenen en komt ze op voor recht en
gerechtigheid. Een dubbele loyaliteit.
De Protestantse Kerk stimuleert gemeenteleden deel te nemen aan het
gesprek met en over Israël en informeert hen over de relatie van de kerk
met Israël. Voor het komende jaar is
het speerpunt om jonge mensen
meer te betrekken bĳ wat de verbondenheid met Israël betekent.
14 oktober: Wereldvoedseldag
Leven van visserij in Nepal
In de bergachtige Rukum-regio in het
westen van Nepal is het moeilijk om
voedsel te verbouwen. Hierdoor is er
een voedseltekort en is 35% van de
kinderen onder de vijf jaar chronisch
ondervoed.
In deze regio ligt een groot meer, zeer
geschikt voor het kweken van vis.
Dankzij de verkoop van vis op de lokale markt krijgen de boeren meer
inkomsten. Samen met partnerorganisatie UMN (United Mission Nepal)
helpt Kerk in Actie de bevolking bij de
aanleg van kweekvijvers, geeft advies
over watermanagement tijdens bijvoorbeeld het regenseizoen en over
de verkoop van de vis.
UMN ondersteunt hen ook bij het
verbouwen van groente en fruit tijdens de maanden dat landbouw
mogelijk is. En ze trainen mensen om
hun eigen geitenbedrijf of groentenwinkel op te zetten.
Dankzij de ondersteuning van UMN
kunnen 1600 mensen het hele jaar
door voldoende voedsel kopen.
Met uw bijdrage aan deze collecte
ondersteunt u werelddiaconale projecten van Kerk in Actie zoals het werk
van United Mission in Nepal.

28 okt. Limmen, 4 nov. Heiloo:
KiA 'De kerk als goede buur'
In Oekraïne heerst grote armoede,
veroorzaakt door de economische
crisis en het militaire conflict in het
oosten van het land. Veel gezinnen
moeten rondkomen van minder dan
€50 per maand. Een sociaal vangnet
ontbreekt en door corruptie en bu-

reaucratie is er weinig vertrouwen in
de staat. Mensen hebben daarentegen veel vertrouwen in de kerk. Met
het project ‘De Goede Buur’ stimuleert en helpt de Lviv Education
Foundation (LEF) lokale kerken om
sociale initiatieven te ontplooien,
zoals een zomerkamp voor kinderen
uit arme gezinnen. LEF werkt vooral
samen met jonge predikanten en
gemeenteleden, omdat de jonge
generatie enthousiast is en gelooft in
verandering. De opbrengst van deze
Hervormingsdagcollecte wordt gebruikt om 120 vrij willigers van acht
lokale kerken die zoeken naar vernieuwing te begeleiden om sociale
initiatieven op te zetten.

ZWO Heiloo
Op zondag 28 oktober zal de ZWOcommissie meewerken aan de dienst
in de Ter Coulsterkerk.
Wij zullen dan ook stilstaan bij ons
nieuwe project Mwana Ukundwa,
een organisatie die zich inzet voor de
vele weeskinderen in Rwanda. De
collecte is dan ook bestemd voor dit
project.
Namens ZWO, Marianne Deinum

Inzameling voor de
Voedselbank
Helpt u mee producten te verzamelen voor
de voedselbank op zondag 28 oktober in de
Ter Coulsterkerk?
Op zondagmorgen 28 oktober zamelt de diaconie producten in voor
de Voedselbank Alkmaar.
Die morgen staan er kratten in de
omloop van de kerkzaal, waarin u uw
producten kunt deponeren.
Denk aan: rijst, macaroni, crackers,
pastasaus, ragout, blik-/pot-groenten, soep, koffie, thee, koffiemelk,
suiker, meel, chocopasta, pindakaas,
jam, shampoo, tandpasta, deodorant,
wasmiddel en afwasmiddel.
Voor giften: NL06RABO0116 6090 79
t.n.v. Voedselbank Alkmaar
Alvast heel hartelijk bedankt!
De diakenen Heiloo

Presentatie
Resource Link Foundation viert dit jaar
haar 10-jarig jubileum!
In tien jaar tijd is er veel gebeurd op
het gebied van ontwikkelingssamenwerking en heeft de stichting veel
kunnen betekenen voor verschillende dorpen in Ghana. In mei zijn wij
naar Ghana afgereisd om de festiviteiten bij te wonen en de 10-jarige
samenwerking tussen Nederland en
Ghana te vieren.
Wij nemen u graag mee op reis.
Een reis door de tijd waarbij we u
kunnen laten zien wat we in de afgelopen tien jaar hebben bereikt. Daarnaast laten wij u door middel van een
fotopresentatie zien hoe het leven er
in Ghana uit ziet en waarom uw hulp
zo hard nodig is.
Tevens is er de mogelijkheid om
armbandjes (van glaskralen) te kopen
of zelf te maken. De kralen worden in
Ghana gemaakt van oude flessen.
We zien u graag op 20 oktober om
15.00 uur in de Ter Coulsterkerk in
Heiloo. Iedereen is van harte welkom.
Tot dan! Jan en Carla Bras

Week tegen eenzaamheid
27 sept. t/m 6 okt.
Iedereen is wel eens eenzaam. Dat
hoort gewoon bij ons leven. Maar als
de gevoelens van leegte en gemis, het
ontbreken van zinvolle relaties met
anderen, langdurig wordt en veel
verdriet en angst oproept, dan wordt
eenzaamheid een probleem. Meer
dan een miljoen Nederlanders voelt
zich sterk eenzaam, niet alleen ouderen maar ook jonge mensen. Iemand
met weinig contacten hoeft niet per
se eenzaam te zijn. Terwijl iemand die
veel mensen om zich heen heeft, zich
toch eenzaam kan voelen. Je bent
pas eenzaam als je het gemis aan
relaties of contacten als negatief ervaart. Het is iets wat je alleen zelf kunt
voelen.
In de Week Tegen Eenzaamheid
wordt onze speciale aandacht gevraagd om tot actie te komen, om
mensen die zich eenzaam voelen of
dat dreigen te worden, meer te betrekken bij onze samenleving - ons
‘samen leven‘.

Er zal speciaal aandacht worden besteed aan het thema eenzaamheid in
de (katholieke) meditatieve viering op
zaterdag 29 september in de Protestantse Kerk om 19.00 uur en in de
woord- en communieviering in Heeren van Limmen op zondag 30 september om 10.00 uur.
Hoe kun jij helpen?
Ken jij iemand in je omgeving waarvan je weet of vermoedt dat hij/zij
eenzaam is? Dan is het belangrijk dat
je dit met de betrokkene probeert te
bespreken. Hiervoor moet vaak eerst
het onderwerp uit de taboesfeer gehaald worden en bespreekbaar gemaakt alvorens je met daadwerkelijke
acties aan de gang te gaat. Je kunt via
het Meldpunt Eenzaamheid Limmen
handvatten krijgen, hoe deze situatie
het beste aangepakt kan worden.
Vervolgens kun je samen met de
betrokkene aan de slag gaan, om
verandering in de situatie te brengen.
Ideeën over hoe dit te doen kun je via
het Meldpunt krijgen.
Signaleer jij dat iemand eenzaam is,
maar ben je niet in staat om dit zelf
met de betrokkene aan te pakken, dan
kun je ook contact opnemen met het
Meldpunt.
Meldpunt Eenzaamheid Limmen:
Afra Mooij, tel. 5052097 of 0610803729
Email: aframooij@gmail.com

VluchtelingenWerk
Wil jij vluchtelingen begeleiden bij het
maken van een nieuwe start?
Dan zijn we op zoek naar jou!
Wat doet VluchtelingenWerk?
VluchtelingenWerk is een onafhankelijke organisatie die de belangen
behartigt van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van aankomst tot en met de
integratie in onze samenleving. Dat
doen we d.m.v. persoonlijke steun,
het bieden van toegang tot de samenleving en de mogelijkheid een
zelfstandig bestaan op te bouwen.
Maatschappelijke begeleiding
Wanneer vluchtelingen met een verblijfsstatus zich in Heiloo of Limmen
vestigen, is het belangrijk dat zij zo
snel mogelijk zelfredzaam worden.
Als maatschappelijk begeleider maak
je ze wegwijs in hun nieuwe woonplaats. Je helpt bij praktische zaken,

zoals de inrichting van het huis, het
regelen van scholen voor kinderen, je
neemt contact op met instanties en
neemt samen de post door.
Daarnaast help je de vluchteling een
sociaal netwerk op te bouwen, vrijwilligerswerk of andere activiteiten te
ontplooien en kun je ondersteunen
bij de keuze voor een opleiding.
Budgetcoach
Als budgetcoach bied je - ongeveer
één dagdeel/week - begeleiding aan
vluchtelingen, één op één of groepsgewijs. Samen inventariseer je wat de
leerwensen zijn. Aanvankelijk doe je
veel samen, maar uiteindelijk neemt
de vluchteling stap voor stap de activiteiten over. VluchtelingenWerk
biedt een training aan om met het
speciaal op vluchtelingen gerichte
materiaal te leren werken.
Vragen of interesse? Neem contact op met
Penny Biere: 06-83624193 of
pbiere@vluchtelingenwerk.nl

Enkele financiële
gegevens PKN-Heiloo:
Giften:
In het afgelopen halfjaar zijn er 20
giften ontvangen voor een totaal
bedrag van € 2.560,1 x € 1.000, 1 x € 600, 1 x € 500, 1 x
€ 100 en 16 kleinere bedragen.
Kerkblad:
In het eerste halfjaar hebben 170
leden een bijdrage gegeven voor het
kerkblad tezamen voor een bedrag
van € 2.676,Voor al deze bijdrages hartelijk dank.
College van Kerkrentmeesters Heiloo
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De VPG heeft momenteel drie kerkgebouwen met eigen
wijkgemeenten en predikanten. Overigens komen er
volgend jaar functies vacant en wordt druk gezocht naar
aflossers. Weet u liefhebbers?
De oude Fortkerk is gesitueerd in een historisch kerkgebouw en wordt behalve door een brede variatie van eigen
gemeenteleden ook veel bezocht door toeristen. Het
gebouw bestaat volgend jaar 250 jaar. De veel jongere
Emmakerk uit 1940 is een kerk met veel gemeenteleden
met Surinaamse roots. De Ebenezer Church is gebouwd
in 1948, een Engelstalige en typische Caribische kerk, met
veel leden met roots vanuit de Engelstalige bovenwindse
eilanden. Regelmatig zijn er ook gezamenlijke VPG-kerkdiensten.

Fortkerk Curaçao 250 jaar!
Gedurende mijn marinetijd heb ik in vier verschillende
perioden in totaal 11 jaar in 'de West' mogen werken en
wonen, een groot deel van die jaren samen met mijn
gezin. Hoewel ik met het zogenaamde 'stationsschip' alle
eilanden van het Koninkrijk meermalen heb bezocht,
woonden wij met het gezin alle jaren op Curaçao. Daar
maakten wij kennis met de Verenigde Protestantse Gemeente (VPG), een voorloper van onze PKN. Twee van
onze drie kinderen zijn geboren op Curaçao en gedoopt
in de Fortkerk. De afgelopen periode ben ik lid geweest
van de kerkenraad van de Fortkerk. Een mooie en leerzame ervaring, mede vanwege de grote diversiteit en de
hartelijkheid van de mensen.
De Verenigde Protestantse Gemeente van Curaçao bestaat formeel sinds 1825, maar is eigenlijk ontstaan als
gevolg van de komst van de West-Indische Compagnie
(WIC). In 1634 verzocht Johan van Walbeeck, aangekomen op Curaçao, als directeur van de WIC om met spoed
vanuit Holland een voorganger te sturen, "om met leren
en vermanen ons van zonde af te houden". Sindsdien is
er gelukkig veel veranderd. Kenmerkend is de verklaring
die de VPG in juni 2013 bij de herdenking van de afschaffing van de slavernij uitgaf. Hierin wordt door de VPG om
vergeving gevraagd voor de fouten die het voorgeslacht
heeft begaan.
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Mocht u in de gelegenheid zijn dan is de Fortkerk zeker
een bezoek waard. In 2015 is de kerk na diverse fundraising-acties grondig gerestaureerd. Behalve grote sponsors hebben diverse gemeenteleden via kleine acties geld
opgehaald, ondermeer voor de vervanging van de dakpannen. Het gebouw staat er nu weer prachtig bij. Op de
VPG-site www.vpg-curaçao.com kunt u meer informatie
vinden.
Pieter Jan van Roon

Oproep voor Poëziedienst
op 4 november

In het vorige kerkblad plaatste ik een oproepje voor de
poëziedienst van 4 november. De oogst was bijzonder
mager en veel te gering voor een kerkdienst. Daarom deze
hernieuwde oproep!
In een poëziedienst worden 'gedichten met een verhaal'
afgewisseld met zang en muziek. Het is de bedoeling om
een gedicht dat je raakt, waar je een bijzonder verhaal bij
hebt, of dat al jaren met je meegaat, een plek te geven in
het geheel van een kerkdienst. Diverse mensen werkten
al eerder mee, en die mogen zich natuurlijk opnieuw
melden, al zien we ook graag wat ‘vers bloed’.
Een ieder die het leuk vindt om medewerking te verlenen
aan deze dienst kan zich melden bij ondergetekende. De
voorbereiding vindt plaats eind september - begin oktober en beperkt zich tot één of twee avonden.
Ik zie uw reactie graag tegemoet.
Ds. Edward Kooiman,
tel. 072-8885550 / ejkooiman@ziggo.nl

Een nieuw seizoen vol activiteiten...
Zoals u al jaren van ons gewend bent, heeft de commissie 'Rond de Waterput'
ook dit jaar een breed aanbod van allerhande activiteiten samengesteld op het gebied van spiritualiteit en geloofsverdieping.
Dit jaar bieden wij onder andere een lezingenserie 'Vragen rondom het levenseinde' met als sprekers: mw. dr. Annemarieke van de Woude, mw. Nel
Kleverlaan en mw. Yvonne van Ingen.
Daarnaast bieden wij gespreksavonden en lezingen aan over o.a. de Renaissance en Venetië, over godsdienstvrijheid en geluk. Er is een filmserie
rondom de thema’s: schuld, vergeving en verzoening. Ook dit jaar weer vier
cantates van Bach, en nog heel veel meer. En natuurlijk is er begin 2019 ook
weer driemaal op zondagmiddag een 'Preek van de Leek' door bekende
streekgenoten, waaronder Maartje de Lint en Marion van der Valk.
Op de Heiloose uitmarkt Uit & Zo op zaterdag 1 september is ons programma
gepresenteerd en op de zondag erna werden de programmaboekjes uitgedeeld na de kerkdienst. Wanneer u beide heeft gemist, kunt u - na 3 september - in de hal van de meeste kerken een boekje met het programma afhalen.
Daarin vindt u tevens de mogelijkheid om u voor een van deze activiteiten
aan te melden. Dat kunt u overigens ook doen via onze web-site:
www.ronddewaterput.nl waar ons programma ook te vinden is.
We hopen op een inspirerend en vruchtbaar seizoen.
Namens de commissie 'Rond de Waterput', ds. Edward Kooiman

RdW-kalender september
Datum Tijd Wat
Waar
t/m 31 oktober Expositie KinK 'Het Onze Vader'; Willibrordushuis
6 sept 10.30 u. 1e bijeenkomst Bijbelen bij de GGZ; GGZ hoofdgebouw.
6 sept 15.15 u. Bijbelstudiekring 'Samuel' ; Egmond a Zee
6 sept 18.00 u. Samen koken Samen eten; Ter Coulsterkerk
11 sept 10.30 u. Gespreksgroep Levenskunst; Willibrordushuis
18 sept 15.00 u. Bijbelcursus Egmond; Pastorie Egm.Binnen
18 sept 20.00 u. Mozesgroep Limmen; Pastorie Limmen
19 sept 9.30 u. Bijbelcursus Limmen; Pastorie Limmen
11 okt 14.15 u. Ontmoetingsmiddag; Ter Coulsterkerk
11 okt 20.00 u. Lezing Respect en eerbied voor ...;Ter Coulsterkerk
12 okt 20.15 u. Jan Visser en Maathe Boot Meezing-avond; Ter Coulsterkerk
14 okt 16.00 u. Bach Cantate BWV109: Ich glaube, lieber Herr ...; Witte Kerk
v.a. half oktober Expositie Kerkramen in Glas in lood; Ter Coulsterkerk
17 okt 14.30 u. 1e van 4 cursusbijeenk. Bijbels ABC; Ons Huis Limmen
23 okt 20.00 u. 1e bijeenkomst Jozua en Richteren; Willibrordushuis
30 okt 20.00 u. WATERPUT-serie ‘Vragen rondom levenseinde’; Ter Coulsterk.
1: Recente ontwikkelingen in het debat over voltooid leven en euthanasie

Steunpunt Verlies & Rouw
Oecumenisch Aandachtscentrum
De Zwaan start een Steunpunt Verlies
en Rouw dat bedoeld is voor mensen
die een dierbare hebben verloren.
Wanneer je een dierbare hebt verloren kun je behoefte hebben aan een
plek waar je steeds weer je verhaal en
verdriet kwijt kunt (een luisterend
oor) en je ervaringen kunt delen met

lotgenoten ook -en misschien ook
juist- als het verlies voor de buitenwereld al weer enige tijd geleden is.
Het Steunpunt zal elke derde dinsdag
van de maand open zijn voor iedereen
die een dierbare heeft verloren. De
middagen zijn van 14.00 tot 16.30 uur.
De tijd van14.00 tot 15.00 uur is vooral voor de ontmoeting met elkaar. We
luisteren naar uw verhaal en u kunt
kennismaken met lotgenoten. Ook
geven we informatie en is er een
boekentafel met boeken over rouw
en zingeving. Uiteraard staat de koffie/thee klaar.
Het tweede uur, van 15.00 tot 16.00
uur, zoeken we verdieping met een
thema en een activiteit of lezing (uiteraard bent u niet verplicht om mee
te doen). Het programma met data en
thema’s is te vinden onder ‘Steunpunt
verlies en rouw’ op de website van De
Zwaan: www.dezwaan-alkmaar.nl
De middagen worden begeleid door
ervaren rouwbegeleiders: Eva Snieder-Nieuwhof en Marja Ligterink
Graag heten we u welkom op
25 september om 14 uur aan de
Oudegracht 185, Alkmaar. Neem gerust een familielid of vriend(in) mee.

Regio-jeugdkoor
Als je van zingen, toneelspelen en musicals
houdt en je bent te oud geworden voor een
kinderkoor dan is er de mogelijkheid lid te
worden van het jeugdkoor.
Het komend seizoen zullen er door
de leden van het jeugdkoor (Cornelius-parochie) twee musical-vieringen
in elkaar worden gezet. De eerste
jeugdviering zal zijn 24 november
om 19.00 uur in de Protestantste kerk
te Limmen. De tweede musical-viering is 18 mei 2019, ook om 19.00 uur
in de Protestantse kerk te Limmen.
Vóór elke jeugddienst worden er zo’n
8 bijeenkomsten gepland. In een
veilige en vertrouwde sfeer komt de
groep jongeren op vrijdagavonden
in de Protestantse kerk aan de Zuidkerkenlaan 25 te Limmen samen.
Thema’s worden besproken, teksten
geschreven, muzieknummers beluisterd, gezongen en gerepeteerd. Elk
jaar weer word je verrast door het
enthousiasme, creativiteit, betrokkenheid bij kerk en geloven en de
kwaliteit van de groep jongeren.
Als je interesse hebt neem dan contact op met Mia Ploegaert:
fhploegaert@kpnplanet.nl
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Reeds begint de spin haar rag
Overal te weven;
Korter wordt de zomerdag,
Korter wordt het leven;
Maar in ’t rijp en rijpend graan,
Maar in halm en schooven,
Lacht de goedheid Gods ons aan,
Die wij dankbaar loven.
Die het rozenbed beschouwt,
Wordt geneigd tot treuren;
Maar de boomgaard blinkt van goud,.
En de druiven kleuren.
Ook de roode lijsterbes
Gloeit zoo schoon als immer…
Vogels! volgt mijn wijze les:
Plukt haar nu – of nimmer.
Eerlang hangt de valsche boog
In het vreemde lommer;
’t Late besje lokt uw oog,
En gij ducht geen kommer.
Maar, verborgen voor uw blik,
Door den moord geweven
Gaapt de paardenharen strik
Naar uw schuldloos leven.
Lieve kindren! elk genot
Is aan tijd gebonden;
Smaakt het, met een oog op God,
En ter rechter stonden
Die van geen genoegens weet,
Die hij niet mag rekken,
Zal zich een gedurig leed.
Of den dood verwekken.
Nicolaas Beets (1814 - 1903)

