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Vrijwillige bijdrage Kerkblad 2018
Beste mensen, we willen u herinneren aan de vrijwillige bijdrage voor het
kerkblad in 2018. Voor negen nummers is het richtbedrag € 10,- (per post
€ 25,-). Als u iets meer bijdraagt kunnen we ook de leestafels, bijvoorbeeld
in de bibliotheek, van een kerkblad blijven voorzien.
U kunt uw bijdrage t.n.v. de Protestantse Gemeente o.v.v. 'Kerkblad 2018'
overmaken naar: voor Heiloo: NL63INGB 0000 1833 80
voor Limmen: NL24RABO 0336 4007 64
Als u uw bijdrage al overmaakte, willen we u hartelijk danken!

Ontmoetingsmiddag
Donderdag 26 april om 14.15 uur is
er een ontmoetingsmiddag in de Ter
Coulsterkerk. Deze middag krijgen
we uitleg over het werk en nut van
HVC. HVC is verantwoordelijk voor
het duurzaam afval beheer. Daarnaast produceert zij duurzame energie. Zij zetten zich steeds meer in om
materiaal te hergebruiken door diverse soorten afval apart in te zamelen.
Heeft u vervoer nodig neemt u dan
contact op met Klaske Mosselaar tel:
5330417. Voor overige inlichtingen
Ria op den Kelder tel: 5338895.
Donderdag 17 mei is alweer de slotmiddag van dit seizoen. Deze middag
willen we muzikaal afsluiten met Anja
van der Ploeg (piano) en Marion Blonk (dwarsfluit). Zij voeren ons muzikaal door
verschillende landen met Bach, Beethoven en Brahms. Na de pauze blijven wij in Nederland met o.a. de bekende Zuiderzee ballade enTulpen uit
Amsterdam. Wij hopen op een muzikale en gezellige middag.
Na de zomervakantie gaan we met
veel plezier verder. U bent allen van
harte welkom. Marijke de Groot

4 mei: Dodenherdenking
Vrijdagavond 4 mei is weer de jaarlijkse herdenking van alle gevallenen,
niet alleen van de tweede wereldoorlog, maar ook van alle andere gewapende conflicten die sindsdien hebben plaatsgevonden en…helaas nog
steeds plaatsvinden!
Ook in Heiloo zal daar zoals gebruikelijk aandacht aan worden besteed.
Dit gebeurt door een stille tocht naar
het monument voor de gevallenen,
de Man van Vught, aan de Frederica’s
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Hof, na de twee minuten stilte aldaar
en kranslegging.
Voorafgaande aan de stille tocht is er
in de Ter Coulsterkerk om 19.00 uur
een oecumenische bijeenkomst van
gebed, zang, meditatie en stilte om
alles wat er deze avond in ons omgaat
aan de Heer voor te leggen. De dienst
duurt ongeveer 30 minuten, zodat
men kan aansluiten bij de stille tocht,
die begint bij de Ter Coulsterkerk op
de kruising Bergeonstraat/Holleweg.
Ook dit jaar nodigen wij u allen van
harte uit om aanwezig te zijn bij deze
oecumenische viering en mee te
lopen in de stille tocht.
De voorbereidingsgroep van de gezamen
lijke kerken in Heiloo

Gesprekskring in Heiloo
Al jaren is er een gesprekskring met
in de tijd steeds andere vrouwen en
ook van verschillende kerken. Wij
delen, in een groep van maximaal 10
vrouwen, vragen als Wat wil de bijbel
ons zeggen voor het dagelijks leven?
Samen kiezen we een boekje uit wat
ons begeleid door het nieuwe seizoen. We komen één keer in de drie
weken overdag samen. Heb je belangstelling of vragen bel me. Welkom!
Fia Brouwer de Koning, tel. 5336163

Koffiedrinken in Limmen
Woensdag 16 mei bent u vanaf half
elf van harte welkom in ‘Ons Huis’ aan
de Zuidkerkenlaan 23 in Limmen.
Voor vragen en/of vervoer kunt u
bellen met Margreet Denekamp,
072-5052871 of Lies Koenderman,
072-5052073

Misschien hebt u al op de website
gelezen dat we er een kok bij hebben:
Ashraf Abuo Athra. Ashraf heeft in Syrië
veel ervaring opgedaan in de horeca:
assistent-kok, chef de partie, kok in
een vijfsterrenhotel. En toen de stap
naar een eigen bedrijf, waar hij dagelijks voor 250 mensen kookte. We zijn
blij dat hij zijn kennis en ervaring wil
aanwenden voor onze maandelijkse
maaltijden.
Op 3 mei en 7 juni kunt u komen
eten in de Ter Coulsterkerk. Het
menu hangt op het prikbord in de hal
van de kerk. Met diëten wordt rekening
gehouden. We beginnen om 18 uur.
Het driegangenmenu, inclusief koffie
of thee na afloop, kost € 5 en een glas
wijn of fris € 1,50.
Opgeven kan tot dinsdagavond 20.00
uur bij Gina Timmerman:
g_timmerman50@kpnmail.nl of 072-8795384
U bent van harte welkom,
mede namens alle medewerkers,
Gerie Brouwer

Privacy-wet
Vanaf 25 mei moet iedere organisatie
binnen de Europese Unie voldoen
aan de nieuwe privacywetgeving. Dit
kan gevolgen hebben voor publicaties in dit kerkblad en de websites van
de kerken. Denk bijv. aan adressen die
niet meer vermeld mogen worden.
In een volgend nummer zullen we
hier meer aandacht aan besteden.
De redactie
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Kerkdiensten en algemene informatie

Abraham plantte in Berseba
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'Afscheid nemen bestaat niet'

een tamarisk ...
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Mens in beeld: Hans Bol

(Gen. 21:33)
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Diaconie
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INLIA 30 jaar
ZWO-Heiloo
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Boekbespreking: Homo Deus
Kerk 2025
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Toneel: 'Ik huil mijn vaders tranen'
en 'Memoires van Maria van Nazareth'

Op de voorpagina staat een Tamarisk afgebeeld, ergens op een
strand aan de Middellandse zee. In Nederland verliest de boom
in de winter zijn blad en lijkt het een dorre struik. In het voorjaar
ontwikkelen zich schubachtige, minuscule blaadjes en vormen
zich roze bloemetjes, zie de foto's hieronder.
De boom voelt zich thuis in zilte grond, daarom is hij vaak aan
de kust aangeplant. Tijdens de nacht zetten kleine zoutkristallen
zich af op op de bladeren. Als in de loop van de nacht de
luchtvochtigheid toeneemt in de koele lucht, trekken de hygroscopische (vocht aantrekkende) zoutkristallen de waterdamp
aan die in druppeltjes condenseren.
In de morgen, wanneer de zon de lucht opwarmt, begint het
water weer te verdampen en koelt daarmee de bladeren van
de tamarisk.
Een Tamarisk geeft dus niet alleen veel schaduw, maar zijn
schaduw is koeler dan de omgeving!
Abraham wist waar hij de mosterd haalde!
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Kerkdiensten
29 april, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. R.J. Blaauw
collecte: Vluchtelingenwerk
Protestantse Kerk Limmen:
ds. A.A. van Kampen, Wieringerwaard
collecte: KiA/ Pauluskerk R'dam
GGZ: W. Veenstra + Wessel
6 mei, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: + kindernevendienst
ds. K.G. Zwart, Amsterdam
collecte: Lilianefonds
Protestantse Kerk Limmen:
ds. S. Rozendal, Alkmaar
collecte: Lilianefonds
GGZ: M. v.d. Giessen + Wessel
10 mei, 10.00 uur, Hemelvaartsdag
Ter Coulsterkerk:
ds. mw. E.S. ten Heuw, Leiden
collecte: diaconie Heiloo
13 mei, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: + kindernevendienst
ds. H. Ruitenbeek
collecte: PSDV/exploitatie Roosevelthuis
Prot. Kerk Limmen: ds. E. J. Kooiman
Heilig Avondmaal
collecte: PSDV/exploitatie Roosevelthuis
GGZ: ds. M. Braamse + Saskia

Gegevens Heiloo
10 juni, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk:
ds. A. Blokker, Callandsoog
collecte: Armeniëprojekt
Protestantse Kerk Limmen:
ds. C.H. Koetsier, Heemstede
collecte: KiA/ werelddiaconaat
GGZ: B. Leurink + O.M. Voice

'Dovendienst'

Zondag 13 mei zal in de Ter Coulsterkerk een doventolk aanwezig zijn.
De Interkerkelijke Commissie Dovenpastoraat in Noord-Holland zorgt er
voor dat elke zondag in de regio een
dienst is die toegankelijk is voor
doven. Dat betekent dat er die zondag
extra gasten in onze kerk aanwezig
zullen zijn.
Het is de zondag tussen Hemelvaart
en Pinksteren en wordt ook ‘Wezenzondag’ genoemd. Die naam is ontleend aan de tekst uit Johannes 14:18
‘Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom
bij jullie terug’.
Ds. Hanneke Ruitenbeek

20 mei, 10.00 uur, Pinksteren
Ter Coulsterkerk: ds. E.J. Kooiman
m.m.v. One More Voice
collecte: KiA onderwijs in Bangladesh
Protestantse Kerk Limmen: (buiten?)
ds. M. Beitler, Castricum
m.m.v. De Witte Duif
collecte: Kleine zusters van Jezus
GGZ: M.J. van Bolhuis + Zanggroep
27 mei, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. P. van der Woel
collecte: Rolstoelbus Heiloo
Protestantse Kerk Limmen:
ds. mw. Kraak-Verdonk, Opperdoes
collecte: Rolsoelbus Heiloo
GGZ: M.v.d. Giessen + Voc. Ensbl.
3 juni, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: + kindernevendienst
ds. H.Ruitenbeek
Heilig Avondmaal
m.m.v. Cantorij
collecte: Vluchtelingen-kinder-uitje
Protestantse Kerk Limmen:
ds. P. Verhoeff, Alkmaar
collecte: Fonds bijzondere noden
GGZ: W. Veenstra + Zanggroep
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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
Meeluisteren: de kerkdienst in de Ter
Coulsterkerk is te volgen via:
www.kerkomroep.nl/#/kerken/21559
Tevens kunt u de kerkdiensten terugluisteren via www.kerkomroep.nl

Gegevens Limmen

Pinksterdienst in Limmen
We weten natuurlijk nog niet wat
voor weer het 20 mei zal zijn, maar
we hopen dat de Pinsterdienst in
Limmen dit jaar weer in de buitenlucht kan plaatsvinden. Maar anders
laten we de stoelen gewoon in het
monumentale kerkje staan en laten
we de deuren open opdat we de wind
wel voelen waaien.
Ds. Maas Beitler gaat voor in deze
Pinksterdienst en het koor De Witte
Duif zal de dienst muzikaal opluisteren met zang en muziek.
We heten iedereen om 10.00 uur van
harte welkom in of 'naast' de kerk.
De voorbereidingsgroep.

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

"Afscheid nemen bestaat niet"
Overweging bij hemelvaart
“Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug”
(Joh. 14: 18)

Hij zinspeelt hier op een ander soort ‘aanwezigheid’ als
vervolg op zijn naderende ‘afwezigheid’. Ik moest denken
aan een gedicht van Rutger Kopland: 'Weggaan'

Eén van mijn favoriete televisieprogramma’s is “Hello,
Goodbye”, waarin Joris Linssen op Schiphol op zoek gaat
naar bijzondere verhalen van mensen die wachten op
iemand - of er juist afscheid van nemen omdat hij of zij
op reis gaat. Het aardige van dat programma vind ik dat
culturele verschillen helemaal wegvallen als het gaat om
zulke oer-emoties als verdriet, vreugde of verlangen. Een
Turkse vader huilt net zo bitter bij het afscheid van zijn
kinderen als de Amsterdamse oma bij het uitzwaaien van
haar kleinkinderen naar een ver vreemd land. Westerlingen, Aziaten, Amerikanen of Afrikanen; op Schiphol
worden even alle vermeende verschillen tussen ons allen
weggevaagd en zijn we gewoon allemaal mensen - met
tranen in de ogen - van blijdschap of van verdriet.

Weggaan is iets anders
dan het huis uitsluipen
zacht de deur dichttrekken
achter je bestaan en niet
terugkeren. Je blijft
iemand op wie wordt gewacht.

Op Schiphol wordt ook direct duidelijk dat afscheid
nemen natuurlijk wél bestaat. Marco Borsato kan dat
natuurlijk wel zingen: “Afscheid nemen bestaat niet”,
maar dat is natuurlijk ‘letterlijk gesproken’ onzin. We
nemen in ons leven nogal wat keren afscheid. En niet
alleen als iemand op reis gaat. Als iemand ongeneeslijk
ziek is bijvoorbeeld. Hoe pijnlijk kan het afscheid dan zijn.
Of erger wellicht nog: als de tijd daarvoor niet eens meer
gegeven is, omdat een einde heel plotseling komt: een
ongeluk, een hartstilstand.
"Partir c’est mourire un peu" zeggen de Fransen: “afscheid
is een beetje sterven” en iedereen die dat eens heeft ervaren - weet hoe dat kan voelen. Afscheid nemen, iemand
moeten loslaten die je heel dierbaar is - kan een hartverscheurende opgave zijn. “Afscheid nemen bestaat niet?”
Voor de alledaagse ervaring klopt er niets van!

Weggaan kun je beschrijven als
een soort van blijven. Niemand
wacht want je bent er nog.
Niemand neemt afscheid
want je gaat niet weg.
Kopland schreef dit gedicht wellicht toen hij iemand
verloor aan de dood; of misschien toen hij iemand verloor
aan het leven. Mensen kunnen elkaar op zoveel manieren
kwijtraken. Maar waar de dichter in dit gedicht over
spreekt kent misschien nog een andere, een diepere laag.
Hij doelt op iets paradoxaals van het soms vreemd door
elkaar heen lopen van afwezigheid en aanwezigheid. Van
gelijktijdig weggaan en blijven. Het gedicht zegt: Wie
weggaat - blijft iemand op wie wordt gewacht. Leegte en
gemis kunnen worden tot een ruimte waar verwachting
en hoop ontstaat. Mensen die op hun geliefde wachten,
kunnen daar iets van ervaren. Dat het verlangen zo sterk
is, dat de afwezigheid gevuld wordt met aanwezigheid.
Mensen die een dierbare missen kunnen dat voelen: dat
de ander weg is, maar soms dichterbij dan ooit. Afwezigheid en aanwezigheid worden dan in zekere zin keerzijden van eenzelfde medaille. In de verwachting - of zelfs
in het verlangen - is dan al iets van aanwezigheid te
vinden.
Jezus spreekt over zijn afscheid, dat tegelijk geen afscheid
is. Hij zal bij zijn leerlingen zijn, al is het op een heel andere manier dan tevoren. Dat geldt overigens alleen voor
wie geloven, zegt Jezus. “De wereld zal mij niet meer zien,
maar jullie wel...”(vs 19). Wanneer je zo leert kijken, dan
kun je misschien zeggen: “afscheid nemen bestaat niet....”
Want als gelovigen leven wij niet alleen in het gemis, maar
ook in de hoop en de verwachting. Hij zal er bij zijn!
Anders dan voorheen, maar zijn afwezigheid zal worden
gevuld met een nieuwe aanwezigheid. Zoals de woorden
uit lied 663: Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit
alleen.
Ds. Edward Kooiman

In het bijbelverhaal van Johannes gaat het ook over afscheid nemen. Jezus kondigt zijn afscheid aan en zegt:
“Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug”.
Nog even en dan zal hij niet meer bij zijn leerlingen zijn,
maar Jezus troost zijn leerlingen met de belofte: “Ik kom
bij jullie terug”. Jezus bedoeld dat hier m.i. niet letterlijk.
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In Memoriam
Op 10 maart overleed Hendrik den
Hartigh. Samen met Elly woonde hij
in Alkmaar. Omdat zij een groot deel
van hun leven in Heiloo woonden
bleven zij verbonden met onze gemeente. Velen kennen Henk als koster van de Ter Coulsterkerk. Nog niet
eens zo lang geleden zorgde hij op
de maandagavonden voor de ontvangst en de koffie en thee. Het gezin
den Hartigh leefde van de groentezaak waarin Henk bijna dag en nacht
aan het werk was. Na zijn pensioen
kreeg hij meer tijd voor gezin en familie. En voor zijn grote liefhebberij:
biljarten. Henk was een trouw kerkganger maar niet zo’n prater. “Ik ben
een zingende gelovige”, zei hij. We
hebben vlak voor zijn overlijden Lied
416 gelezen: ‘Ga met God en Hij zal
met je zijn’. We hebben het gezongen
op 16 maart tijdens de dankdienst
voor zijn leven. Met die woorden
namen we afscheid van hem. In het
vertrouwen dat zijn leven geborgen
is in de liefde van de Eeuwige. Daarna
is Henk begraven op de Algemene
Begraafplaats aan de Holleweg.
Wij wensen Elly, kinderen, klein- en
achterkleinkinderen liefde en warmte
toe van elkaar en van God.
Ds. Hanneke Ruitenbeek

Voorbedenboek Heiloo
HEILOO - De kerkenraad heeft op
voorspraak van de diaconie het besluit genomen de gemeente gelegenheid te geven voor het opschrijven van gebedsintenties. De dienstdoende voorganger zal, in zijn of haar
eigen bewoordingen deze intenties
benoemen bij de voorbeden.
Het verzoek is om uw voorbede
bondig te formuleren. De gemeente
hoeft niet altijd precies te weten wat
er aan de hand is. Houdt u daarom
rekening met de bescherming van
mensen en hun situatie bij uw vraag
om voorbede. De gedachte is iemand
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of een bepaalde situatie gezamenlijk
voor God te brengen er vanuit gaande dat God bekend is met iemand of
een bepaalde situatie.
Wij willen u ook uitdrukkelijk wijzen op de
mogelijkheid om vooraf via de telefoon of
mail contact op te nemen met de voorgan
ger om uw voorbede door te geven.
Om de voorganger de gelegenheid te
geven zich voor te bereiden op de
gebeden wordt ruim vijf minuten
voor aanvang van de eredienst het
intentieboek opgehaald door een
diaken.
Vanaf Pinksteren is het gebedenboek
te vinden bij het glas in lood raam aan
het einde van de omloop in de Ter
Coulsterkerk. Na een half jaar zal de
kerkenraad de gang van zaken bespreken en evalueren.
De kerkenraad van Heiloo

Uit de Kerkenraad Heiloo
Op de kerkenraadsvergadering van 9
april is terug gekeken op de stille
week. Het was een week met afwisselende en mooie diensten.
Daarnaast werd ook al vooruit gekeken naar de kerst. Dit naar aanleiding
van het verzoek van het koor ‘One
More Voice’ om de Kerstnachtdienst
dit jaar te houden in de Witte Kerk. De
kerkenraad heeft hier mee ingestemd.
Om in de sfeer van de eredienst te
blijven: vanaf 20 mei, Pinksteren, is in
de Ter Coulsterkerk een voorbedeen intentieboek aanwezig. Zie het
artikel hierboven. Over de Kunstparade op vrijdag 22 en zaterdag 23 juni
leest u op pagina 11. Natuurlijk zijn
nog meer agendapunten besproken.
Hier wijs ik nog op het verslag van de
werkzaamheden van de vacaturecommissie. Op sommige posten is
het vrijwilligerstekort urgent te noemen. Er is grote vraag naar kosters
voor de zondagse eredienst en voor
beheerders die door de week beschikbaar zijn. We blijven hopen op
een wonder! Hartelijke groet vanuit
de kerkenraad. Nita Buitink (scriba)

Bedankt!

Bij deze wil ik graag bedanken voor
het prachtige boeket bloemen dat ik
ter gelegenheid van mijn 90ste verjaardag van de Protestantse Gemeente Limmen mocht ontvangen.
Jan Kleiberg
Onze prachtige dochter Inuelle is
geboren op 24 februari j.l., we zijn zo
gelukkig met haar!
We kregen van de gemeente een
prachtige bos bloemen ter ere van
haar geboorte. Bedankt!
Ook willen wij iedereen bedanken
voor alle reacties en de kaartjes vanuit de gemeente rondom de geboorte van Inuelle, evenals de Kindernevendienst die ons namens de kinderen een kaart stuurde, erg leuk!
Marco en Anneke van Laere-Aufenacker
Na door medische problemen een
tijdlang afhankelijk te zijn geweest
van de vrijwilligers in onze gemeente
(fantastisch dat ze er zijn!!!) kon ik
zondag 25 maart weer zelfstandig en
met eigen vervoer naar de kerk. Op
de kaart bij de bloemengroet zag ik
tot mijn stomme verbazing mijn
eigen naam staan, een enorme verrassing waar ik ook heel blij mee ben.
Allemaal hartelijk dank!
T. ten Cate-Heukers

Kinderboeken-hoek
Graag willen wij in de Ter Coulsterkerk een hoekje maken voor kinderboeken en kleurplaten. Het is goed als
kinderen in de kerk voelen dat er ook
aan hen gedacht wordt.
Hebt u nog leuke kinderboekjes over
Bijbelverhalen over, die wij mogen
gebruiken? Alvast hartelijk dank!!
PR commissie Ter Coulsterkerk

'Mens in beeld'

Eerlijke koffie en thee?

In deze rubriek besteden we aandacht aan
het werk van een lid - van één van onze
gemeenten - in kerk en samenleving. Deze
keer staan we stil bij het werk van

Wat voor koffie en thee drinken we in de Ter
Coulsterkerk?
Krijgen de koffieboeren eerlijk betaald?
En is het goed voor onze aarde?
Het antwoord is ja. Al sinds 2001 gebruiken we fair trade, eerlijke koffie
en thee. Het bedrijf Fortune levert
sinds een aantal jaren de koffie voor
de kerk. Zij doet mee aan de Rainforrest Alliance. Dit betekent dat er zo
koffie geteeld wordt dat het goed is
voor de leef- en werkomstandigheden van de boer en voor de natuur!
Het bedrijf ondersteunt een projekt
in Oeganda waar 200 boeren ieder
300 koffieplanten heeft gekregen om
in hun levensonderhoud te voorzien.
Een mooie kans die de mensen met
twee handen aangrepen.
We hopen dat u, na deze informatie,
nog meer kunt genieten van uw kopje
koffie of thee in de Ter Coulsterkerk!
Fia Brouwer de Koning

Hans Boll
Hans Boll werd eind 1996 gevraagd
om lid te worden van de Commissie
van Beheer van de Gereformeerde
Kerk van Heiloo. Hans ging toen vervroegd met pensioen, na een veelzijdige loopbaan in de techniek, zowel
in binnen- als buitenland. Zijn laatste
baan was bij de Hoogovens. Na de
fusie van de Gereformeerde Kerk met
de Hervormde Gemeente werd Hans
kerkrentmeester. Intussen zijn er
meer dan 20 jaren van werk in deze
rol verstreken, en werd het tijd voor
hem om het wat kalmer aan te doen.
Hans vertelde me over de grote zaken
die in deze periode aangepakt
moesten worden. Zijn werk voor
onze gemeente weerspiegelt de recente geschiedenis van onze gemeente. De grootste gebeurtenis was
de fusie tot PKN Heiloo, en de aankoop en inrichting van de Ter Coulsterkerk. Er werden zoveel mogelijk
spullen uit de Gereformeerde Kerk
overgebracht zoals de kerkbanken en
de keukeninventaris. Hans heeft persoonlijk alle kerkbanken uit de Gereformeerde Kerk losgeboord: de steunen van de kerkbanken daar waren in
beton gegoten!

Eritrese Palmpasenviering

De kerkrentmeesters hebben een
omvangrijke taak wat betreft gebouwenbeheer, want daaronder viel
aanvankelijk ook het beheer van de
Witte Kerk, en nu nog steeds het beheer van de drie pastorieën.

Het is de ochtend van Stille Zaterdag
31 maart 2018 en de Ter Coulsterkerk
is de plek waar Eritrese kerkgangers
bijeenkomen voor hun Palmpasenviering. Mannen aan de ene, vrouwen
en kinderen aan de andere kant. De
kledij van de meesten is wit/lang, er
wordt uit de Bijbel gelezen, gedoopt,
gebeden, gezongen, geknield, geluisterd en geantwoord. Twee diakenen
(Mozes en Elia) lezen de door drie
priesters (Johannes, Petrus, Jezus)
voorgehouden teksten vanuit een
zelfgemaakte witte tent (tabernakel)
op het altaar.
Aan het einde van deze lange sessie
gaat de diaken (voorganger in deze
traditie) de kerkruimte in met bij zich
een rechthoekig voorwerp waaroverheen een blauwe doek. Hij stelt
de kerkganger een vraag die deze
vervolgens beantwoordt door aanraking met het voorhoofd (vergelijkbaar met de instellingswoorden van
ons Heilig Avondmaal?). Men strekt
zich uit en heft zijn handen omhoog.
Mooi is dat. Ondertussen blijven de
kinderen huppelen, rennen, vallen en
roepen. Totdat de aanwezige gasten
ook voorzichtig en met enige
schroom meegaan in het ritueel van
handen heffen. De kinderen zien het,
doen ons na en willen zelfs bij ons
komen zitten ...

Hans heeft dit werk met veel plezier
gedaan, en ook gezien hoe de integratie van twee organisatieculturen,
die van de Gereformeerde Kerk en de
Hervormde Gemeente, in de loop van
de tijd steeds beter is geworden. En
wat ook niet vergeten mag worden:
zijn vrouw Willi was altijd een belangrijk klankbord voor hem, als er ingewikkelde kwesties waren. Hij draagt
een aantal werkzaamheden uit zijn
‘portefeuille’ over aan Jan Stamhuis,
maar zal nog wel bijspringen als het
gaat om technische zaken.
Hans, heel veel dank! Geert Booij

In Eritrea is het de gewoonte elke dag
in de Stille Week heel vroeg naar de
kerk te gaan. In Nederland zijn de
Eritreeërs echter afhankelijk van een
beschikbare ruimte. Ook wordt geen
kruis gebruikt in deze week, zelfs niet
aan een kettinkje. Met de gezamenlijke maaltijd, zonder dierlijke producten vanwege hun vasten tot
Pasen, komt een einde aan de Eritrese Palmpasenviering in onze kerk.
Indrukwekkend en leerzaam: het
bepaalt je bij onze Stille Weekvieringen c.q. geloofsuiting.
Jannie Willemstein, Mariet Mooiweer

One More Voice spaaractie!
Met veel plezier zingen we, als koor,
regelmatig in de diensten van de Ter
Coulster Kerk, het “MCA“, de “GGZ” en
soms in het kerkje in Limmen. Met
Paul van Venrooij als onze enthousiaste dirigent en Saskia Terpstra, onze
zeer gewaardeerde pianiste. Om dit
te kunnen blijven doen, nemen wij
o.a. deel aan de Klant is Koning spaaractie van de Vomar supermarkt. Als
klant kun je, bij het boodschappen
doen, voor een goed doel kosteloos
punten sparen. Deze punten vertegenwoordigen een bedrag, dat éénmaal per kwartaal wordt uitgekeerd
aan het koor. Als u voor ons mee wilt
sparen, kunt u bij de klantenservice
van de Vomar een spaarkaart verkrijgen en het nummer van de kaart aan
ons doorgeven.
Doet u ook mee? Alvast bedankt!
Voor meer informatie en opgave:
Helma Rosien, secretaris: 072-5620195
of one1morevoice@yahoo.nl.
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Collectes bij de kerkdiensten
6 mei: Lilianefonds
De visie ofwel de toekomstdroom
van het Liliane Fonds is: een wereld
waarin kinderen met een handicap
gelijkwaardig en zo volledig mogelijk
meedoen -thuis en in hun gemeenschap- en waarin hun leven de
hoogst haalbare kwaliteit heeft.

vakantie bestemmingen te gaan.
Deze mogelijkheid bieden zij 365
dagen per jaar, 7 dagen in de week.
reserveer@rolstoelbusheiloo.nl of 0642410200
____________________________________

Succes Paasgroetenactie

Mudith (8) uit Sri Lanka ziet en beweegt
moeilijk. Maar met rollator kan hij lopen.
13 mei: PSDV / Het vakantiebureau
Hetvakantiebureau.nl maakt deel uit
van de Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk (PSDV). PSDV wil
eraan bijdragen dat mensen zich niet
buitengesloten voelen. Daarom bieden zij in samenwerking met en steun
van de Protestantse Kerk in Nederland vakantiemogelijkheden aan
voor mensen voor wie het door ziekte, beperking of leeftijd niet vanzelfsprekend is om op vakantie te gaan.
De vakanties hebben een openchristelijk karakter en zijn voor iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond, toegankelijk. Men viert vakanties in een van de vijf eigen (aangepaste) of twee gehuurde (aangepaste) accommodaties in Nederland.
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De Paaspakkettenactie 2018 is een
groot succes geworden. Dankzij alle
gaven, in natura en financieel, hebben we 234 pakketten kunnen vullen
en bezorgen. 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
bezorgd. Wij hopen volgend jaar de
actie opnieuw te kunnen houden.
Namens het paaspakkettenteam,
Ria de Rijke (Alkmaarse Raad van Kerken)

In de week voor Pasen zijn meer dan
50.000 kaarten gestuurd naar gevangenen, naar Nederlanders in buitenlandse gevangenissen en gedetineerden in gevangenissen in Nederland.
Heeft u ook meegeholpen? Dan
brengen we u, mede namens de
ontvangers, onze hartelijke dank
over.
Ontvangers realiseren zich dat er aan
hen gedacht wordt. Pasen is een nieuw
begin en het is goed om die boodschap elk
jaar opnieuw door te geven!
Elleke Metz, secr. Diaconie Limmen

Diaconie Limmen 2017
Inmiddels is de jaarrekening 2017 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 11 mei 2018.
Sybren Boukes, penningmeester diaconie Limmen: 072-5054850 of
diaconie.pk.limmen@gmail.com

Fietsen voor vluchtelingen

27 mei: Rolstoelbus Heiloo
De stichting Rolstoelbus Heiloo organiseert sinds augustus 1983 mobiliteit
voor personen die aangewezen zijn
op vervoer in een rolstoel en daarom
geen gebruik meer kunnen maken
van het openbaar vervoer. Zij maken
het voor deze personen mogelijk om
zelfstandig familie, ziekenhuis of arts
te bezoeken en om naar culturele- of

Paaspakkettenactie 2018

Wij hebben 15 vluchtelingen blij kunnen
maken met fietsen uit Limmen en Heiloo!
Dankzij uw hulp kunnen wij dit mooie
werk doen.
Voor degene die nog twijfelen! Ik
heb nog vijf aanvragen liggen voor
fietsen van vluchtelingen. U kunt altijd contact met ons opnemen, wij
komen ze graag bij u ophalen.
Mariet Mooiweer, VluchtelingenWerk
Heiloo, mmooiweer@kpnplanet.nl of
072-5334483 en/of bij
Theo Bruin, Vrijwilliger COA Alkmaar,
tjjbruin@icloud.com

Opbrengst inzamelingsacties 2017: € 31.533!
Weggooien, dat doet u toch niet? Weet u
niet wat u moet doen met oude mobieltjes,
lege cartridges of oude ansichtkaarten en
postzegels? Zamel ze in voor het werk van
Kerk in Actie. Vrijwilligers zoeken alles
uit, sorteren het materiaal en verkopen het tenslotte op beurzen voor
verzamelaars en aan handelaren.
De opbrengst in 2017 is totaal
€ 31.533,- . Een heel mooi bedrag!
Heel hartelijk dank aan alle vrijwilligers, die met veel inzet en enthousiasme voor een mooie opbrengst
hebben gezorgd voor Kerk in Actie en
de GZB. Hiermee kunnen beide organisaties mensen ondersteunen hun
leven waardevol te leven.
Zo kan Li uit China naar school en kan
Itje naailes geven aan vrouwen in
Papoea. Namens hen hartelijk dank!
www.kerkinactie.nl/inzamelingsactie
Elleke Metz (secr. Diaconie Limmen)

ZWO Heiloo
Keuze van nieuw ZWO project
Elke twee jaar kiest ZWO een nieuw
project van Kerk-in-Actie. De afgelopen twee jaar ondersteunden we de
activiteiten van de kerkelijke stichting
Trukajaya in een landbouw- en voedingsproject in Midden-Java. Totaal
ondersteunde PKN Heiloo dit project
met €3000,-.
Voor een nieuw project vragen we u
in de kerkdienst van 29 april te kiezen
tussen twee projecten in Afrika die we
geselecteerd hebben op grond van
duidelijke doelen, een stabiele organisatie en voldoende informatie. We
zullen tijdens de dienst in Heiloo de
projecten kort toelichten.
a. Landbouwondersteuning
De karité- of sheaboom levert kostbare vruchten, de kariténoten. De
kariténoten zijn een belangrijke bron
van inkomsten voor Ghanese vrouwen. Zij verwerken de noten tot traditionele keukenboter, maar ook tot
allerlei verzorgingsproducten. Van
massageolie tot voedende handcrème. Met de opbrengst van de kariténoot voorzien de vrouwen in Ghana
beter in hun eigen levensonderhoud
en daar profiteert het hele gezin van
in dit droge overgangsgebied naar de
Sahara. De traditionele manier van
verwerken is vaak schadelijk voor de
gezondheid. Bovendien kunnen ze
veel meer opbrengst uit hun notenhandel halen.
De Presbyteriaanse kerk in Ghana (PCG)
geeft landbouwtraining en marketinglessen aan deze vrouwen. De kerk
leert hen hoe ze gezondheidsschade
voorkomen en stimuleert de vrouwen om zich te organiseren in boerengroepen. Steeds meer groepen
functioneren zelfstandig en zijn
winstgevend. De PCG helpt 48 vrouwengroepen die noten verzamelen
en twee groepen die de noten bewerken aan een beter inkomen.

De PCG is al jarenlang hèt aanspreekpunt voor de lokale bevolking die
hulp nodig heeft bij landbouw, onderwijs en gezondheidszorg. De PCG
helpt boeren en boerinnen de weg te
kunnen vinden naar de internationale markt. De voordelen van een boer
(inn)engroep zijn groot. Ze hebben
een betere positie op de markt en
krijgen een eerlijkere prijs.
Meer info: www.kerkinactie.nl/projecten/
karite-noot-zorgt-voorinkomen
b. Mwana Ukundwa,
Mwana Ukundwa (Geliefd Kind) zet
zich in voor de vele weeskinderen in
Rwanda. Mwana Ukundwa zoekt
opvangfamilies en regelt onderdak
en scholing voor totaal zo’n 2.400
kinderen en hun opvanggezinnen. Er
zijn vestigingen in Kigali, Butare en
Kibuye. Het is de enige Rwandese
organisatie die voorlichting over hiv/
aids geeft aan jonge kinderen.

Rwanda telt bijna 230.000 weeskinderen. In 1995 kwam dat voornamelijk door de genocide, tegenwoordig
meestal door aids. Mwana Ukundwa
besteedt daarom veel aandacht aan
hiv/aidsvoorlichting aan de leraren
en leerlingen van de vijf betrokken
scholen, districtsbestuurders en predikanten.
Jean de Dieu van Mana Ukundwa is
verantwoordelijk is voor het onderwijsprogramma. Hij onderhoudt
contacten met vijf scholen in Kigali.
De scholen krijgen financiële steun
voor extra klaslokalen en toiletgebouwen of voor renovatie.
Veel kinderen die de basisschool
hebben afgerond, kunnen een beroepsopleiding volgen in zowel Butare als Kigali. Deze leerlingen, tussen
de 12 en 20 jaar oud, leren er naaien,
brood bakken of schoenen maken. Zo
bouwen zij aan hun eigen toekomst. Meer info:www.kerkinactie.
nl/projecten/opvang-en-scholing-vanweeskinderen
Marianne Deinum

INLIA
30 jaar Charter van Groningen
“De situatie van vluchtelingen en asielzoe
kers in Europa is verontrustend. Er is een
algemene tendens bij de Europese regerin
gen om grenzen te sluiten en de binnen
komst van vluchtelingen en asielzoekers
een halt toe te roepen.”
Zo begint het Charter van Groningen,
1988, opgesteld en ondertekend door
meer dan duizend kerkelijke gemeenschappen die partij kozen (en
kiezen) voor vluchtelingen en asielzoekers in nood.
--------------------------------------------In 2018 is het 30 jaar geleden dat de
ondertekenaars kozen om niet weg
te kijken van de noden van de vreemde
ling in hun poorten. Ook de Ter Coulsterkerk is daarbij betrokken (geweest) als ondertekenaar van het Charter,
als gastadres, bij het kerkasiel, als
noodopvanglocatie, etc.
Inlia wil hierbij stil staan om te gedenken, te bezinnen, elkaar te ontmoeten
en elkaar te inspireren.
De Kaarsenestafette symboliseert de
geschiedenis van het Charter én de
betrokkenheid van zovele plaatselijke
geloofsgemeenschappen: de ene
kerkgemeenschap draagt het licht
over aan de andere. Het licht dat niet te
doven is en een teken is van hoop, van
redding voor allen. In de komende
weken reist het licht door ons land. In
iedere provincie is er één kerk waar
op een bepaalde zondag het licht het
eerste zal worden binnengebracht.
Vanuit deze kerk kan het licht zich
over de provincie verspreiden. Op
zondag 27 mei zal de kaars in de Ter
Coulsterkerk staan en wordt aandacht aan de vluchtelingen gegeven.
Op zondag 24 juni brengen deze
kerken de kaarsen samen in Groningen, waar om 11.30 uur in de Martinikerk een internationale, oecumenische viering is met gasten en voorgangers uit het hele land en uit het
buitenland. Daar dragen alle provincies een brandende kaars binnen.
Naast elkaar gezet vormen ze samen
'het licht dat niet voor de duisternis zal
wijken'. In dat weekend (22 t/m 24
juni) zijn er meer activiteiten in de
stad Groningen. Hiervoor is een ieder
uitgenodigd! Voor meer informatie
zie www.inlia.nl of neem contact op
met een van de diakenen.
Diaconie Heiloo, Rin Visser
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Kerk 2025:
eindfase en nieuw begin
De organisatie van de Protestantse Kerk
Nederland is in verandering. Het moet
eenvoudiger en dichterbij de plaatselijke
gemeenten en meer gericht op verdieping
en ontmoeting. Bestuurlijke en ambtelijke
zaken worden meer gecentraliseerd. In ja
nuari 2016 verscheen het rapport: Kerk
2025: Waar een Woord is, is een weg. Daar
in werden voorstellen tot veranderingen
aangekondigd. Vanaf 1 mei treden belang
rijke veranderingen in werking.
Hoe zit het ook al weer?
Onze Protestantse Kerk is een ‘platte’
organisatie. Wij kennen geen ‘hogere’
vergaderingen maar ‘meerdere’ vergaderingen: er zijn steeds méér mensen bij betrokken. Het hart van de kerk
vormen de kerkenraden. Afgevaardigden van die kerkenraden kwamen
bij elkaar in regionaal verband: de
classis. Dat wordt anders. De classis
blijft maar er treedt schaalvergroting
op: van 74 classis worden dat er 11.
Dat elke gemeente in de classis een
afgevaardigde heeft, verdwijnt.
Vanaf 1 mei gaat dat per toerbeurt.
Onze gemeenten, Heiloo en Limmen,
hoorden bij de classis Alkmaar maar
worden nu onderdeel van de classis
Noord-Holland. Dat betekent een
samenvoeging van zeven huidige
classes met een gebied van Texel tot
aan Hilversum. Afgevaardigden uit de
nieuwe elf classes vormen dan de
Synode.
Van classis naar ring
Het is duidelijk dat in zo’n groot gebied de samenhang tussen gemeenten zomaar kan verdwijnen. Om dat
te voorkomen worden binnen de
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classis ringen gevormd. Gemeenten,
behorend bij een ring, moeten zorg
gaan dragen voor onderlinge ontmoeting en verdieping.
Een classis bestond uit ambtsdragers
die namens een kerkenraad werden
afgevaardigd. Dat verdwijnt. Een ring
is géén ambtelijke vergadering. Alle
gemeenteleden kunnen erbij betrokken worden.
Het is bijvoorbeeld denkbaar dat
diakenen uit een ring een keer een
bijeenkomst organiseren voor elkaar
of juist voor een breder publiek. Er kan
een speciale ontmoeting gepland
worden voor kerkmusici. Misschien is
het zinvol dat pastorale teams elkaar
een keer ontmoeten.
Hoe dat er precies uit komt te zien is
nog niet bekend. Er is wel afgesproken dat de oude classis grenzen
voorlopig de nieuwe ring vormen.

Boekbespreking

Nog een keer de classis
Voor elke classis wordt een classispredikant gezocht. Hij of zij zal contacten onderhouden met kerkenraden en predikanten. Er is nadrukkelijk
gekozen voor een predikant. Het gaat
om een geestelijk ambt. De classis is
er niet alleen om bestuurlijke zaken
af te handelen maar ook te werken
aan de inhoudelijke kant van kerk zijn.
Binnenkort zal bekend worden wie
deze functie in Noord-Holland gaat
vervullen.

In Homo Deus wordt de fascinerende
opkomst van het verschijnsel mens
(homo) beschreven. In nauwelijks
70.000 jaar lukt het de mens om
datgene, wat zijn soort het meest
bedreigde, goeddeels uit te roeien:
honger, besmettelijke ziektes en oorlog.
De mens gaat nu voor het volgende
doel: onsterfelijkheid, geluk en goddelijkheid: de mens als God (Homo
Deus).
Daar wordt de schrijver niet blij van.
Hij denkt daarbij aan Griekse goden,
die ver boven de menselijke maat hun
gang maar gaan. Want de menselijke
maat, het humanisme wordt aan alle
kanten bedreigd. Wie nog denkt een
vrije wil te hebben, komt bedrogen
uit. De biochemie weet beter dan
wijzelf wat wij voelen en waarom.
Medische apparatuur lijkt het beter te
weten dan de huisarts en de patiënt
samen. Maar wordt de mens daar
altijd beter van? Google heeft meer
gegevens over mijn onbewuste verlangens dan ik mij bewust ben. Blijft
er nog ruimte voor de menselijke
maat?
Ja, een gewaarschuwd mens telt
voor twee. Laat het verstand, de ratio,
je bewustzijn niet overheersen. Blijf
je bewust van je gevoelens en houd
de overdaad aan informatie letterlijk
en figuurlijk in de hand. Ook al zal niet
alles wat de schrijver in dit boek zegt,
kloppen, het boek leest als een trein
en prikkelt tot nadenken.

Nog een laatste keer de classis
De huidige classis Alkmaar komt 18
april voor het laatst bij elkaar. Er is een
maaltijd voor de afgevaardigden en
een open programma voor alle betrokkenen bij de classis.
Afscheid... en een nieuw begin want
de eerste ringbijeenkomst is gepland
op 7 juni. Misschien lijkt het allemaal
wat ver weg. Maar in onze recente
classisvergaderingen is gebleken dat
er wel degelijk behoefte is aan zinvolle uitwisseling en verdieping met
andere gemeenten.
Ik hoop dat het zal lukken een mooie
ring op te zetten. Leden van het huidige Breed Moderamen (verantwoordelijk voor de meer bestuurlijke taken) van de classis zullen voorlopig
de verantwoordelijkheid nemen hier
aan te werken. Maar in de nabije
toekomst moet dat breder ...
Ds. Hanneke Ruitenbeek

door Bert Kramer

Homo Deus,
een kleine geschiedenis
van de toekomst
Yuval Noah Harari

Opstaan
en leven in vrijheid
Expositie van Marga Jelles

Ik huil mijn vaders tranen
“Kinderen van de oorlog”
Twee persoonlijke verhalen. Eén
stoel. Een kort toneelstuk dat het
verhaal vertelt van twee vrouwen van
de naoorlogse generatie, die om
verschillende redenen nog dagelijks
worstelen met de oorlog.
De verhalen van dochters zijn de
verhalen van de vaders. Breekbare
relaties soms, waarin liefde en onbegrip hand in hand gaan. Zo gaat dat
bij elkaar opvolgende generaties. Wat
doe je met de zwijgzaamheid van je
vader? Wat doe je met je schaamte
over wat hij gedaan heeft? En altijd
weer: je houdt van die man.
De vrouwen vertellen over hun vader
en de oorlog. Langzaam ontrolt zich
hun ontroerende verhaal. In al zijn
eenvoud herkenbaar en indringend,
ook voor al diegenen die niet de
oorlog maar wel de strijd met de
vader kennen.
Het stuk, geschreven en geregisseerd
door Martine Faber uit Heiloo, wordt
gespeeld door Theatergroep “Context”
en duurt een klein half uur.
Het past goed in de week voorafgaand aan 4 mei. Na een korte inleiding over de generaties en de kinderen die verder moeten met wat de
ouders hun hebben gegeven, volgt de
voorstelling. Er is een nagesprek met
de aanwezigen en de spelers over het
thema. Gespreksleider daarbij is
ds. Dick van Arkel uit Castricum.
Zondag 29 april om 16.00 uur in de Willi
brorduskerk, Westerweg 267, Heiloo
Er is een collecte bij de uitgang

Het thema Opstaan en leven in vrijheid sluit mooi aan bij de periode
tussen Pasen en Pinksteren; tussen
het feest van de Opstanding van
Jezus en het feest van de uitstorting
van de Heilige Geest. De Geest
schenkt ons levensadem, schenkt
ons vrijheid en brengt ons in beweging. De kunstwerken gaan over dit
thema en over Pasen en Pinksteren.
Als beeldend kunstenaar werkt Marga
Jelles met Textiele Werkvormen.
Vaak figuratief en soms abstract. Zij
maakt daarbij gebruik van verschillende technieken en materialen.
Tussen Pasen en Pinksteren (tm 21
mei) te zien in de Protestantse Kerk
aan de Zuidkerkenlaan te Limmen
(naast de Hortus Bulborum!)

PR commissie Heiloo
In de kerkenraad van Heiloo is besloten, dat het goed is om alles wat wij
als kerk al organiseren iets meer
onder de aandacht te brengen. Iedere maand proberen we dat te gaan
realiseren door wellicht een stukje in
de Uitkijkpost te schrijven, een folder
te drukken, een extra stukje in het
kerkblad op te nemen of op een andere manier aandacht te vragen voor
onze activiteiten. We vergaderen 1x
per maand ( een uurtje). Wie is geïnteresseerd om mee te denken? We
horen het graag.
Namens de PR commissie: Nita Buitink,
Peter van Dorsten en Roelie van Diest

Creatieve mensen gezocht

www.rvkcastricum.nl
Memoires van Maria van Nazareth
De moeder van Jezus komt aan het
woord, jaren na de dood van haar
zoon. Ze kijkt terug op de tijd dat zij
en haar man hem samen hebben
opgevoed. Ze vertelt hoe Jezus geworden is wie hij was.
En ze vertelt hoe zij en zijn vrienden
verder leven na zijn dood.
De ‘Memoires van Maria van Nazareth’ is
een boeiende voorstelling.
Jos van Steen (vertelster) verplaatst zich
in de persoon van de moeder van
Jezus terwijl pianiste Annelies Komen
het verhaal begeleidt en verklankt.
Er is gelegenheid om na te praten.
Dinsdag 15 mei 20.00 uur in de
Dorpskerk in Castricum Bijdrage: € 3

Op vrijdag 22 en zaterdag 23 juni
stellen we de Ter Coulsterkerk open
- van 11.00 tot 17.00 uur - voor de
Kunstparade in Heiloo. In onze gemeente zijn een aantal mensen die
schilderen en tekenen. Het leek ons
een goed idee om allereerst onze kerk
te betrekken bij datgene, wat zich op
kunstzinnig vlak in Heiloo afspeelt,
maar ook om te laten zien, hoe creatief onze gemeenteleden zijn. Als u
denkt, dit lijkt me een goed idee en u
wilt meedoen, geeft u zich dan z.s.m.
op bij de PR commissie. U wordt dan
opgenomen in de brochure van de
Kunstparade en zou dan enkele werken ter beschikking van de tentoonstelling moeten stellen.
Wij zijn ook geïnteresseerd in andere
kunst-vormen, zoals beeldhouwwerk of fotografie.
Wij wachten in spanning af.
PR commissie: Nita Buitink, Peter van Dor
sten en Roelie van Diest
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Gods Geest als levensadem
Onzichtbaar zoals adem is
woont Gods Geest in ons midden,
als levenskracht die bouwt en bruist
en zichtbaar maakt wat in ons huist
aan leven, liefde, zingen.
Als wind die waait waarheen hij wil
is Gods Geest daar aanwezig
waar mensen voor Haar openstaan,
door Haar gestuwd de weg opgaan
van ruimte, recht en vrede.
Als ademnood ons overvalt,
benauwdheid voor het leven,
en eenzaamheid ons hart verstart,
blaast Zij ons warmte in, licht en zacht,
geeft moed, zet in beweging.
De Geest van God is overal
waar mensen Haar herkennen,
Zij ziet ons door de ogen aan
van hen die helpend naast ons staan,
Zij gaat door heel de schepping.
O adem, Geest, die ons vervult,
geschenk aan ons gegeven
zolang wij hier op aarde zijn,
geheim van troost in angst en pijn,
Jouw adem is het leven!
Marijke de Bruijne
Uit: Zangen van zoeken en zin

