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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
Ypesteinerlaan 19, 1851 WG Heiloo
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

Collectebonnen: Heiloo en Limmen
€ 0,50, € 1,00 of € 2,00 per 20 stuks
Bestellen op NL85INGB 0000 2762 01
t.n.v. Prot. Kerk Heiloo.
Af te halen bij J. Bras, 072 -5320344

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
Ypesteinerlaan 19, 1851 WG Heiloo
A. Martens, 06-224 940 89
a.martens@pkndenhelder.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

Bericht van pastor
André Martens
De eerste twee maanden zitten er op!  
Na een inwerkperiode is het werk nu
goed van start gegaan. Elke week
bezoek ik gemeenteleden in Heiloo
en tijdens die bezoeken ervaar ik
gastvrijheid, openheid en de bereid-
heid om het eigen verhaal te vertel-
len. Er spreekt vertrouwen uit en dat
doet me goed. Ik vind het een voor-
recht om voor een bepaalde tijd deel
uit te mogen maken van dat verhaal. 
 
De overleggen met de contactperso-
nen in de wijk verlopen soepel en
leveren mij weer adressen op voor
een bezoek. En zo vind ik letterlijk en
figuurlijk mijn weg in Heiloo.
 
Op woensdag volg ik de cursus voor
het preekconsent. Vier woensdagen
gaat het over homiletiek: hoe kom je
tot een goede overdenking?  En vier
woensdagen liturgie. Want die twee
zijn onlosmakelijk met elkaar verbon-
den. De cursus wordt gehouden op
Hydepark, het trainingscentrum van
de PKN in Doorn. Ik ervaar ze als
zinnig en inspirerend en ben daar
samen met 12 andere kerkelijk wer-
kers, dus je doet ook ideeën op en
wisselt ervaringen uit. 
 
Ik kijk er naar uit nog vele anderen
van u te ontmoeten voor kennisma-
king en ontmoeting. Schroom niet
om zelf met mij contact op te nemen.
Ik ben goed bereikbaar op het tele-
foonnummer en mailadres zoals
vermeld in dit kerkblad. 
Met een hartelijke groet,
pastor André Martens

Uit de kerkenraad 
HEILOO - In de kerkenraadsvergade-
ring van 2 oktober heeft ds. Hanneke
Ruitenbeek uitleg gegeven over haar
opleiding missionaire specialisatie.
 De kerk is volop in verandering. De
kerk is geen generatie-kerk meer. Van
onderop is er geen groei. Wat bete-
kent dit voor het kerkzijn en welke
kerk kunnen we zijn?  We willen o.a.
een kerk zijn, die een naar  buiten
gerichte blik heeft. Hier willen we in
de volgende kerkenraad samen over
nadenken.
Met een afvaardiging van de redactie
van het kerkblad, Ad Edelman en Ida
van Aller heeft de kerkenraad een
gesprek gehad over het kerkblad.De
kerkenraad heeft  haar complimen-
ten uitgesproken over de uitgave van
het kerkblad.
Verder is er nog met elkaar gesproken
over het geluid in de Ter Coulsterkerk.
Het geluid is helaas nog steeds niet
optimaal. Dit punt heeft alle aandacht
van de kerkrentmeesters en er wordt
hard aan gewerkt om dit in orde te
krijgen.
Nita Buitink(scriba)

Uw steun is goud waard
  
De diaconie wil zich inzetten voor mensen
in onze ge
meenschap, 
die een steun
tje in de rug
kunnen ge
bruiken.
HEILOO - In samenwerking met de
Parochiële Caritas Instelling, Keer op
Keer en Dorcas wordt al een aantal
jaren een kerstactie georganiseerd.
Zo ook in 2017.
Mensen op het bestaansminimum,
die hiervoor in aanmerking komen,
zullen in de dure decembermaand
een financiële bijdrage ontvangen
die niet gekort wordt op de uitkering.
Dit i.o.m. de Gemeente Heiloo.
Helpt u mee deze kerstactie-2017 
mogelijk te maken?
(bankrekeningnummer NL85RABO
0336 4700 88 t.n.v. Diaconie Heiloo)
In de eredienst van 12 november in
de Ter Coulsterkerk wordt er tevens
gecollecteerd voor dit doel.
Voor eventuele opmerkingen en/of
vragen, kunt u contactnemen met de
Diaconie te Heiloo
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Redactie:  tel. 072 - 5053449
Ida van Aller, Ad Edelman, Ditje van Genderen
De redactie behoudt zich het recht voor
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Vrijwillige bijdrage voor het kerkblad: 
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Heiloo:    NL63INGB 0000 1833 80   
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Bezorging: 
Limmen: C. van den Berg 072 - 5044133
Heiloo:    C. Blijleven 072 - 5334893
              c.blijleven@live.nl
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kerkblad@pknheiloo.nl
uiterlijk dinsdag 28 november
logo's/foto's apart aanleveren 
 
www.pknheiloo.nl
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Eeuwigheidszondag
Gedachtenis overledenen
Zondag 26 november 
ds. Edward Kooiman
 
 
Op zondag 26 november worden in zowel Limmen als Heiloo
de namen genoemd van de gemeenteleden die in het afgelopen
jaar zijn overleden. Bij elke naam die wordt genoemd, wordt
een kaars aangestoken met het licht van de Paaskaars.
Zo symboliseren we onder meer dat we geloven dat onze
dierbare doden nu leven in het licht van Christus. Ook zal er in
de dienst ruimte zijn om te denken aan wie gestorven zijn in
onze eigen familie en/of vriendenkring, afgelopen jaar of al
langer geleden. Iedereen die dat wil, groot of klein, kan een
lichtje voor hen ontsteken.
 
In Limmen is ds. Floor J. van der Wind de voorganger, speelt
Sybren Boukes op het orgel en zal Horst Hausen op dwarsfluit
spelen, in Heiloo zal ds. Edward Kooiman voorgaan en wordt
medewerking verleend door de cantorij onder leiding van
Gerard Leegwater.
 
We zoeken in deze diensten naar woorden van troost voor wie
zijn achtergebleven en we lezen verhalen of teksten over hoop,
verwachting en vertrouwen, zoals de woorden van de dichter
Rainer Maria Rilke dat kunnen zijn...
 
   Herfst 
   De blaren vallen, vallen als van ver
   als wenkten in de hemel verre tuinen
   zij vallen tegen wil en dank
 
   Wij allen vallen. Deze hand hier valt. 
   En zie de and'ren: het is in allen. 
 
   Toch is er EEN die al dit vallen
   oneindig zacht in beide handen houdt.
 
   Rainer Maria Rilke
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Verschijningsdata
-  18e jaargang -
van het Kerkblad
2018:
                                   kopij binnen      
           
18 - 1: 31 januari          16 januari
18 - 2: 14 maart           27 februari
18 - 3: 25 april             10 april
18 - 4: 6 juni                22 mei
18 - 5: 18 juli                  3 juli
18 - 6: 12 september   28 augustus
18 - 7: 31 oktober         16 oktober
18 - 8: 12 december    27 november

Kerkdiensten
12 november, 10.00 uur 
Ter Coulsterkerk:
ds. H. Hummelen, Egmond-binnen 
collecte: kerstgratificatie minima
Protestantse kerk Limmen:
ds. D. van Arkel, Castricum
collecte: KiA/binnenlands diaconaat
GGZ-dienst: Marie-José van Bolhuis
 
19 november, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. S. Dijkhuizen
collecte: Solidaridad
Prot. kerk Limmen: ds. E.J. Kooiman
collecte: Solidaridad
GGZ-dienst: Theodora KLaver

 
26 november, 10.00 uur, 
Eeuwigheidszondag
Ter Coulsterkerk:ds. E. J. Kooiman,
m.m.v. de Cantorij
collecte: Stichting Epafras
Prot. kerk Limmen: ds. F.J. v.d. Wind
collecte: Stichting Epafras
GGZ-dienst: Hilda de Haan
26 november, 16.00 uur
Witte Kerk: Cantatedienst 
Bachcantate: BWV 139 "Wohl dem,
der sich auf seinen Gott."
Liturg: mw. ds. Joan Idzenga 

 
3 december, 10.00 uur, 
eerste advent
Ter Coulsterkerk: ds. B. Kramer, Heiloo
collecte: Amnesty International
Prot. kerk Limmen: ds. F.J. v.d. Wind
collecte:Amnesty International
GGZ-dienst: Marie-José van Bolhuis
 
10 december, 10.00 uur, 
tweede advent
Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek
collecte: de Engelenbak
Protestantse kerk Limmen:
ds. R.J. Blaauw, Heiloo
collecte: Ontw.samenw. Limmen
GGZ-dienst: Marius Braamse
 
17 december, 10.00 uur, 
derde advent
Ter Coulsterkerk: ds. E.J. Kooiman
collecte: pastoraat
Protestantse kerk Limmen:
ds. M. Beitler, Castricum
m.m.v. 'de Witte Duif'
collecte: KiA de Vrolijkheid
GGZ-dienst: Theodora Klaver
 

...en dan is er
MUZIEK!
Als je de werkhal binnenloopt van het
Activiteitencentrum aan de Bullaan,
kan het zomaar gebeuren dat vrolijke
pianoklanken je tegemoet komen.
Onderwijl dringen de geuren van
gezaagd hout je neus binnen, lopen
de klanten van de drukkerij in en uit,
wordt er even een biljartballetje aan-
getikt en treffen mensen elkaar bij de
koffie in de ontmoetingsruimte. 
 
De geestelijke verzorging kocht vorig
jaar van een particulier een piano  -
gefinancierd door de diaconie van de
PG te Heiloo - die eerst een tijdje in
gebruik was in de voormalige kapel,
totdat duidelijk werd dat de vieringen
daar niet meer gehouden konden
worden. 
 
We vonden een zeer gastvrij thuis bij
het AC (Activiteitencentrum) en voort-
aan is er elke zondagmorgen om
10.00 uur een viering in de werkhal. 
 
Ook de piano kreeg daar een vaste
plek. Dit tot vreugde van een aantal
cliënten die wel kunnen spelen, maar
geen geld - en vooral: geen ruimte op
hun kamer - hebben voor een eigen
piano. En al klinkt de piano niet echt
zuiver meer, de vreugde is er niet
minder om. 
 
Mooi om te zien en in dit geval voor-
al te horen dat geld zo goed terecht
kan komen. 
Marius Braamse
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Adieu God?
 
Al meer dan negentig uitzendingen maakte Tijs van den
Brink voor de EO van het programma "Adieu God?" Hij
sprak erover op de studiedag, waar ikzelf en een aantal
kerkenraadsleden aanwezig waren. Van den Brink inter-
viewt bekende mensen over hun afscheid van kerk, God
en geloof. Wat brengt hen tot dit besluit? Wat is hun
verhaal en wat kan de kerk ervan leren?
 
Kerkverlaters
Telkens wanneer het kerkelijk bureau een bericht stuurt
van een uitschrijving uit de kerk, denk ik: “hadden we het
kunnen voorkomen?” Ligt het aan ons, of zijn er andere
oorzaken? Wij gaan er van uit dat mensen de keus wel-
overwogen gemaakt hebben. Zij zeggen niet voor niets
de kerk vaarwel.
 
Opleiding Missionaire Specialisatie
In september startte mijn tweede jaar van de Opleiding
Missionaire Specialisatie. Met collega’s uit het hele land
bezinnen we ons op de kerk van de toekomst. Wij zijn
doordrongen van het feit dat de kerk waarin wij zijn
opgegroeid niet op dezelfde wijze toekomst heeft.
Nieuwe generaties volgen niet meer als vanzelfsprekend
de gebaande paden van doop, belijdenis en ambtsdrager
worden. Het ledental daalt en traditionele vormen van
kerkelijke betrokkenheid nemen af. Tegelijkertijd is het
aantal kerkelijke activiteiten nog nooit zo veelzijdig is
geweest, de interesse in gepreks- en leergroepen nog niet
eerder zo groot. Toch haken niet veel mensen aan als
kerklid. Hoe zou dat komen?
 
Adieu kerk
Een aantal belangrijke redenen voor kerkverlating die Tijs
van den Brink tegenkwam in zijn interviews met kerkver-
laters waren dat “kerkmensen domme dingen zeggen
over God, en slechte dingen doen zoals misbruik, dwang
en gebrek aan transparantie”. Daarnaast noemden geïn-
terviewden teleurstelling over ruzie en scherpslijperij.
 
Adieu God
Een andere reden voor kerkverlating heeft te maken met
het verstaan van bijbelverhalen of met het beeld van God.
Men kan niet in de bijbelse wonderen geloven. Splijten
van de zee? Maagdelijke geboorte? Wandelen over water?
Opstaan uit de dood? Wie nadenkt kan dit toch niet
geloven?
Als God Almachtig is, waarom is er dan kwaad in de
wereld? Als God liefde is, waarom laat Hij toe dat mensen
elkaar zoveel leed bezorgen! Als God bestaat, hóe dan,
en waar?
Maar de kerk heeft natuurlijk geen pasklare antwoorden
op deze indringende vragen. Misschien missen afhakers
een gebrek aan openheid waardoor het beeld ontstaat
dat kerkmensen geen twijfel kennen en wél een sluitend
antwoord hebben.
 

Adieu God?
Het is fascinerend dat achter de titel van het EO-program-
ma een vraagteken staat. Uit de interviews blijkt regelma-
tig dat afscheid nemen van de kerk niet automatisch
betekent dat mensen ook afscheid nemen van God. Vaak
wél van bepaalde overgeleverde opvattingen over God.
Met name opvattingen rondom Gods Almacht, Gods wil
in relatie tot de menselijke vrijheid en Gods liefde in re-
latie tot het leed in de wereld.
Tegelijkertijd blijft er vaak een verlangen naar geborgen-
heid in tijden van verdriet en verlies.
Behoefte aan een adres waar je met je woede en wan-
hoop terecht kan maar ook met je dankbaarheid en
verwondering. En soms wordt God dan toch weer ge-
vonden in de stilte van een kerk, bij het aansteken van
een kaars, in een bijbeltekst of lied.
En soms wordt de weg naar God en zelfs de kerk hervon-
den. De journalist Stephan Sanders schrijft hier regelma-
tig over in Trouw.
 
Altijd in verandering
Laatst zei een collega: "De meest doeltreffende missio-
naire activiteit van de kerk is een uitvaartdienst". Dat is
herkenbaar. Ook wij horen regelmatig dat mensen die
niet (meer) vertrouwd zijn met de kerk vaak verbaasd zijn
over de ruimte in de liturgie en de gebeden en de manier
waarop een bijbelverhaal wordt besproken. Maar dit
betekent niet dat ze zomaar de weg naar de kerk vinden.
Er moet nagedacht worden over andere vormen van
kerkopbouw, betrokkenheid en lidmaatschap, en dat
gebeurt gelukkig ook.
 
Blijven of uitschrijven?
Ik ben een ‘blijver’ en ik geloof dat er kerk blijft. Maar
misschien moeten alle blijvers nog beter leren luisteren
naar uitschrijvers en wegblijvers. Welk beeld heerst er van
de kerk?
Waar bevestigt de kerk dat beeld? En waar is sprake van
een vooroordeel tegen de kerk of een gemeente. Want
dat bestaat ook!
Tegen de uitschrijvers en wegblijvers zou ik willen zeg-
gen: “Zeg God niet vaarwel vanwege zijn grondperso-
neel! Kerkmensen zijn net mensen. Zij proberen met
vallen en opstaan te geloven en een geloofsgemeen-
schap te zíjn. En ... we hebben u daar eigenlijk bij nodig.”
 
Ds. Hanneke Ruitenbeek
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Op 27 september is overleden Maria
Cornelia Frerks-Aafjes. Rie Frerks
woonde vrijwel haar gehele leven in
hetzelfde huis aan de Hogeweg in
Limmen. Eerst als kind bij haar ou-
ders, later samen met haar man en
kinderen, weer later alleen als wedu-
we. Haar zelfstandigheid thuis was
haar zeer lief. Zij hield een bepaald
schema voor iedere dag aan. Zij wilde
op tijd haar eten bereiden. De men-
sen die bij haar op bezoek wilden
komen, wisten dat. Zij was de Protes-
tantse kerk zeer toegedaan. Zij be-
zocht de maandelijkse koffieochten-
den van de kerk. Zij was ook vanaf de
oprichting een trouw lid van de Bond
van Plattelandsvrouwen, thans Vrou-
wen van Nu geheten. Zij wist veel van
de geschiedenis van Limmen. De
mensen van Oud Limmen hebben
haar herhaalde malen geraadpleegd
om haar licht op bepaalde stukken
historie te laten schijnen. Toen zij
alleen was komen te staan, ging zij
een aantal keren naar het Roosevel-
thuis in Doorn op vakantie. Het was
haar wens dat bij haar afscheids-
dienst een collecte zou worden ge-
houden voor dit huis.
Bij de afscheidsdienst vormde de
eerste verschijning van de verrezen
Heer aan zijn leerlingen de evange-
lielezing. De leerlingen zitten bij el-
kaar met de deur op slot uit vrees voor
het gevaar van buiten. Maar dan ver-
schijnt onverwacht de Heer in hun
midden. Zij worden door Hem aan-
gesproken met de woorden: Vrede zij
U. Door zijn komen gaan hun ogen
open. Zij zien in Hem de Here God,
die zich over ons ontfermt, die ons
leven laat delen in zijn toekomst. Zij
weten nu dat zijn vrede onze toe-
komst is. Na de dienst heeft de cre-
matie in besloten kring plaats gevon-
den. Troost en sterkte voor de familie
en allen die haar missen.
Ds. F.J. van der Wind

Wij gedenken

Hartelijk dank vanuit de 'Westerhout'
voor het prachtige herfstboeket en de
bemoedigende kaart met zoveel be-
kende namen.     
Kees de Haas

Bedankt!

Langs deze weg zou ik graag hartelijk
dank willen zeggen voor de prachtige
bos bloemen die ik in ontvangst
mocht nemen  in de dienst van 15
oktober j.l. Graag maak ik tevens van
de gelegenheid gebruik om nog-
maals allen te danken die mij tijdens
mijn ziekte een kaart stuurden of
belden met de wensen voor een goed
herstel!
Inmiddels gaat het weer een stuk
beter na mijn plotselinge hartstil-
stand op 7 september j.l. en gelukkig
ben ik weer in staat om veel dingen
te doen die ik daarvoor ook kon doen.
Frits Redeker    
 

Op zaterdag 23 september 2017
overleed in het huis aan de Wester-
weg 64 Maria Geertje Baltus - van
Nielen. 25 jaar geleden trouwde ze
met Piet Baltus. Zij vonden elkaar na
verlies van hun beider partner.
Ria is geboren in Rhoon en woonde
o.a. in Spijkenisse waar ze haar jeugd
en jonge jaren doorbracht. Later

woonde zij met haar gezin in Frane-
ker.
Bij het afscheid werd over haar ge-
sproken als een wilskrachtige vrouw
die wist wat ze wilde. Haar leven had
moeilijke momenten gekend.Toch
hing zij erg aan het leven. Maar door
jarenlange ziekte was zij zwak ge-
worden en moest zij het leven losla-
ten. We lazen in de afscheidsdienst
Deuteronomium 32 over de arend die
zijn jongen opvangt op zijn vleugels.
Wij geloven dat Hij zo ook Ria heeft
opgevangen in haar laatste reis. Na
het afscheid in de Protestantse Kerk
te Limmen zijn we naar Franeker
gereden om Ria daar te begraven. Dat
wilde ze graag, dat was haar thuis en
daar wonen de kinderen in de buurt.
Wij wensen Piet, de kinderen en allen
die Ria Baltus missen kracht toe.
Ds. Hanneke Ruitenbeek

Op 12 oktober overleed Jan Visser op
de leeftijd van 91 jaar.
Bijna zijn hele leven is Jan actief ge-
weest in werk, kerk, politiek en sa-
menleving. In zijn arbeidzame leven
klom hij op tot directeur bij Hoog-
ovens. Op alle terreinen was Jan een
harde werker, die het gegeven werd
tot op hoge leeftijd verschillende
vrijwilligersfuncties te vervullen. Tot
nog maar een aantal jaar geleden was
hij scriba van de kerkelijke classicale
vergadering en tot begin dit jaar zelfs
was hij nog lid van de Stichting Mo-
nument Witte Kerk. Daardoor was Jan
Visser een man die - in zekere zin -
nog midden in de samenleving stond.
Dat was ook te merken aan de vele
aanwezigen bij de afscheidsdienst -
een dankdienst voor het leven - op 17
oktober j.l. in de Ter Coulsterkerk. Alle
vier kinderen tekenden in deze bij-
eenkomst hun vader vanuit verschil-
lende perspectieven. We lazen uit
Prediker en Openbaring en stonden
stil bij de tekst van de rouwkaart: “Mijn
genade is u genoeg”, een tekst waar
Jan in de laatste fase van zijn leven
veel troost uit putte. Na deze dienst
is Jan in de kring van het gezin be-
graven op begraafplaats Westerveld

te Driehuis. We wensen zijn vrouw
Gré, zijn kinderen, klein- en achter-
kleinkinderen en allen die hem dier-
baar waren troost, kracht en zegen.
Ds. Edward Kooiman
____________________________________

Al snel na mijn ongelukkige val, 22
augustus, werd ik verwend met de
bloemen met de bijbehorende kaart
uit de kerk. Met als gevolg telefoon-
tjes, bezoekjes en maaltijdbezorgers,
ook door buren vrienden en kennis-
sen, echt fantastisch. Voor alles heel
erg bedankt. Met al deze aandacht
kan ik ondanks de pijn en de beper-
kingen zeggen: ‘’het was een goede
tijd”. Sinds donderdag fiets ik weer en
was ik zondag 15 oktober voor het
eerst weer in de zondagdienst aan-
wezig. Dankbaar en met het besef wat
een voorrecht het is om met u allen
samen in de dienst te mogen zijn. Een
hartelijke groet,
Meis Blom
 
Hartelijk dank voor de feestelijke bos
bloemen en kaart met wensen ter ere
van ons 60jarig Huwelijk.
Felix en Trudy Dukker
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Op zondag 19 november preekt ds. Stefan
Dijkhuizen in de Ter Coulsterkerk. Hij werkt
bij Defensie in Den Helder. Ik stelde hem een
aantal vragen.
Ds. Hanneke Ruitenbeek
 
Je bent een aantal jaren gemeente
predikant geweest en hebt daarna
de overstap gemaakt naar defensie.
Wat trok je aan?
 
Als kind wilde ik altijd al naar de ma-
rine, maar dan als officier. Ik werd
dominee in de kerk. Het zijn de ver-
halen van bevriende dominees ge-
weest die me hebben overgehaald.
Werken op zo’n unieke plek; dicht bij
de (veelal jonge) mensen en de im-
pact van het vele varen en de zee.
Maar ook: op zo’n basale manier
bezig zijn met de zin en onzin van het
leven en werk als militair.
 
Wordt je aangesproken als ‘dominee’?
 
Ik word nergens zo vaak ‘dominee’
genoemd als bij de krijgsmacht! Ik
kan hoog en laag springen en me keer
op keer voorstellen met mijn voor-
naam, of als geestelijk verzorger, hier
is het gewoon ‘dominee’. ‘Het is dus
alsof je rol hier nog duidelijker is dan
in de gemeente. Aan de andere kant;
hoe je vervolgens die rol invult, daar
ben je dan toch wel weer erg vrij in.
 
Je werkt op een onderzeeboot. 
Zijn er overeenkomsten met een
‘gewone’ gemeente of is echt alles
anders?
 
Zeker! Stop 50 mannen in een stalen
pijp, met een heel strakke orde van de
dag, een duidelijke hiërarchie, en het
lijkt toch verdraaid veel op een kloos-
tergemeenschap. Daarbij is er bij de
onderzeedienst een hele sterke ge-
meenschapszin, met een eigen (‘flip-
per’) identiteit, gebruiken en taal. Aan
de andere kant is het natuurlijk iets
heel anders dan een ‘gewone’ ge-
meente. In de hogedrukpan die de
onderzeeboot soms is, komen er al
snel vragen aan de orde die gaan over
alles wat maar belangrijk is in het
leven: relaties, gezin, gebrek aan pri-
vacy, lang van huis zijn, groepsdruk,
etc.

 
Wat weten wij niet over de geeste-
lijke verzorging in de krijgsmacht
en zouden wij eigenlijk wel móeten
weten?
 
Je komt vanuit het centrum van de
kerkelijke gemeente ineens in een
apparaat als defensie. Dat is span-
nend. Van een spin in het web toch
naar een rol aan de rand, en soms ook
niet 1-2-3 meteen duidelijk. Ik heb
veel moeten leren van de militair,
voordat ik zelf pas het idee kreeg iets
voor een ander te kunnen betekenen.
Kerktaal afleren, en tegelijk heel eer-
lijk en open er in gaan: ik ben er voor
jullie, zonder belang of gezag. De
loyaliteit die marinemensen naar de
‘baas’ hebben, is voor mij andersom
inspiratie om er loyaal en betrokken
voor hen te zijn. Als het nodig is - niet
opdringerig.

Mens in beeld: Stefan Dijkhuizen Vriendschapsmaal
Agapè in Limmen
Agapè is een Grieks woord en bete-
kent liefde (gave). Het verwijst naar
het liefdesmaal of vriendenmaaltijd
van de eerste christenen, zoals be-
schreven in Handelingen van de
Apostelen (2:46). Elke dag kwamen
ze trouw en eensgezind samen in de
tempel en gebruikten hun maaltij-
den bij elkaar thuis, in een geest van
eenvoud en vol vreugde. Het is een
maaltijd die ze nuttigden tot verster-
king van de onderlinge band en ter
herinnering aan het laatste avond-
maal met Jezus. Aanvankelijk ligt de
eucharistie ingebed in deze vrien-
denmaaltijd. In de tweede eeuw
echter maakt de eucharistie zich los
van de maaltijd. Het accent verschuift
van de maaltijd naar de gebaren en
woorden van Jezus: het breken van
het brood en het heffen van de geze-
gende beker wijn. Maar ook de agapè
blijft bestaan als een zelfstandig ge-
beuren met accent op solidariteit. De
armen konden namelijk aanschuiven
en delen in het voedsel dat door de
meer welgestelden was ingebracht.
Wij willen aan het begin van de Advent
hiermee onze solidariteit, ook met elkaar,
vorm geven.
De ‘Oecumene-groep’ nodigt u allen
van harte uit om deel te nemen aan
dit vriendschapsmaal op vrijdag-
avond 1 december om 18.00 uur in
'Ons Huis' aan de Zuidkerkenlaan. 
Bij deze maaltijd is iedereen welkom:
rijk en arm, jong of wat ouder, katho-
liek, protestant of anders, zussen en
broers, enz.
 
Graag opgeven vóór 29 november 
bij Margreet Denekamp (tel.5052871
of margreetdenekamp@outlook.com),
zodat wij de maaltijd goed kunnen
voorbereiden. Als u ook iets lekkers
(hartig) meeneemt, wilt u dan eerder
contact op nemen? 
 
Oecumene-groep-Limmen

Gift voor diaconie
HEILOO - Via ds. Kooiman is een gift
van € 5.000,- binnengekomen voor
diaconale doeleinden.
Wij danken de gever(s) heel hartelijk
voor deze royale bijdrage.
De diaconie van Heiloo
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19 november: Solidaridad
Eerlijke handel, Fair Trade, en Wereld-
winkel zijn ons allemaal wel bekend.
Samen met iedereen in de keten - van
boer tot multinational - werken we
aan eerlijke producten, die geen
schade toebrengen aan mens of mi-
lieu en voor iedereen winstgevend
zijn. In Limmen kunt u na de dienst
kennis maken met enkele producten
van de Wereldwinkel.
 26 november: Stichting Epafras
Epafras ziet het als haar opdracht alle
Nederlandse gevangenen in het bui-
tenland te bezoeken en zo geestelijke
verzorging te garanderen. Zij streven
naar twee bezoeken per jaar, om een
goed en zinvol contact te kunnen
onderhouden. Vertrouwelijkheid in
de gesprekken wordt gegarandeerd.
Zij respecteren ieders eigenheid en
privacy. Bezoeken vinden alleen
plaats wanneer gevangenen zelf
aangeven dat ze bezoek willen ont-
vangen. Die wens kan kenbaar ge-
maakt worden: Via ambassade of
consulaat of rechtstreeks aan Epafras.

3 december: Amnesty International
Amnesty International werkt voor
naleving van de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens en an-
dere internationale verdragen en
verklaringen voor de mensenrech-
ten. Zij doen over de hele wereld
onderzoek naar schendingen van de
mensenrechten en voeren actie om
die schendingen tegen te gaan.

Collectes bij de
kerkdiensten

Diaconale voorkeursactie
HEILOO - U doet toch ook mee?
Financiële steun mogelijk maken
voor Projecten, Eénmalige acties,
Plaatselijke en/of Landelijke Stichtin-
gen, Evenementen, Verenigingen?
Laat uw voorkeur(en) weten en rea-
geer: schriftelijk of via e-mail:
- diaconiepknheiloo@outlook.com
- briefje in GOEDE DOELEN MAND (in 
  de hal van de Ter Coulsterkerk)
De diakenen in Heiloo hopen op héél
veel reacties!
Dank voor reeds ontvangen reacties!

ZWO Heiloo
 
Maaltijd
Zaterdag 18 november organiseren
wij vanaf 18:30 uur een eenvoudige,
korte maaltijd in de Ter Coulsterkerk,
waarmee we aandacht vragen voor
het belang van gevarieerde voeding
op Java. U kunt intekenen voor deze
maaltijd na de dienst van 12
november. Voor aan/afmelden kunt
u ook contact opnemen met Ed vd
Berg (edberg51@planet.nl / 5322818).
Voor de maaltijd vragen wij een bij-
drage van €10, waarvan een deel
weer bestemd is voor het project.
Na de dienst van 12 november kunt
u ook kleine kruidenpotjes kopen om
thuis op te kweken.
 
Kaarsenactie
Ook dit jaar zullen er weer Amnesty-
-kaarsen worden verkocht. De kaar-
sen worden verkocht vóór en na de
kerkdiensten op   26 november en  
3 december. Er is een divers assorti-
ment beschikbaar, maar het aantal is
beperkt, dus wees er op tijd bij!
Het geld dat we hieraan overhouden
is bestemd voor ons project.
 
Zendingserfgoedkalender 2018
De afbeeldingen op de Zendingserf-
goedkalender 2018 komen uit Oriën-
taals-Orthodoxe kerken in Neder-
land: iconen en miniaturen uit Sy-
risch-, Koptisch-, Ethiopisch- en
Eritrees-Orthodoxe kerken en uit de
Armeens-Apostolische kerk. De ka-
lender geeft informatie over migran-
ten- en internationale kerken in ons
land, de geschiedenis van de vijf ker-
ken, hun gebruiken en kerkelijk leven
en de achtergrond van iconen en
miniaturen.
De kalender kost € 9. Van dit bedrag
is € 3 voor ons ZWO project op Java.
In de kerk hangt vanaf 12 november 
een poster van de kalender op het
prikbord; u kunt de kalender door
middel van een intekenlijst bestellen.
Namens ZWO, Marianne Deinum

Doorzichtig plakband
Toen ik Ricardo uit Sierra Leone voor het
eerst ontmoette in De Kloof (inloophuis
voor dak- en thuisloze mensen in Amster
dam), vroeg hij mij of ik doorzichtig plak
band voor hem had. Waarvoor had hij dat
nu nodig? Welnu, om zijn bijbeltje zat geen
kaft meer en de eerste pagina’s van het
boek Genesis waren inmiddels al ge
scheurd en gekreukeld. Als hij nou plak
band had, dan kon hij die pagina’s glad
strijken en verstevigen. 
Helaas was er in het inloopcentrum geen
plakband voorhanden, maar thuis vond ik
in mijn bureau ‘n rolletje van het gevraagde
plakband. Ook vond ik nog ‘n stuk karton
dat hij op maat kon snijden. Ik nam de
spullen mee en zei 'Ricardo, ik heb wat voor
je!’ Alle dak- en thuisloze mensen keken
Ricardo en mij niet begrijpend en hoofd
schuddend aan. Maar Ricardo begreep het
en is de hele ochtend bezig geweest om
voor zijn bijbeltje ‘n goede hoes te fabrice
ren. Ik ging 's middags naar huis, wetende
dat ik met ‘n stuk karton en wat plakband
iemand ‘n groot plezier had gedaan.
In De Kloof (ruim 100 bezoekers per
dag afkomstig uit de hele wereld, 35
vrijwilligers en vier parttime beroeps-
krachten) bestaat aan vrijwel alles
gebrek. Niet alleen aan kleding, maar
ook aan financiële middelen om
plakband etc. aan te schaffen.
Dank zij de inzamelingsacties lukt het
om hun leven te veraangenamen -
zelfs met een stukje karton en een
rolletje plakband.
Voor meer informatie: Ton Steenaert
072-5332207 (NL21INGB000000 8081 
t.n.v. De Regenboog Groep o.v.v. De Kloof)
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Ver van je bed?
De scriba van de Synode, ds. René de Reuver, zal de komen-
de maanden alle nieuwe classes in wording bezoeken.
Woensdag 29 november komt hij in de Ter Coulsterkerk
in Heiloo. Iedereen is welkom om met hem en andere synodele
den in gesprek te gaan over de veranderingen in de kerk.
Het programma start om 19.30 uur met koffie.  Na de
opening volgt een korte terugblik op de laatste synode-
vergadering. Na de inbreng van ds. de Reuver is er alle
ruimte om bezig te zijn met de inhoud van Kerk2025. 

Kerk2025: een tussenbalans
De organisatie van de Protestantse Kerk is in verandering. Dat is
noodzakelijk. De organisatie is teveel opgetuigd en vraagt teveel
van kerkelijke vrijwilligers. In januari 2016 verscheen het rapport:
Kerk2025: Waar een Woord is, is een weg. Daarin werden voorstel
len tot veranderingen aangekondigd. De besprekingen zijn nog in
volle gang maar een aantal belangrijke besluiten zijn ondertussen
genomen.
 
Hoe zit het ook al weer?
Het is soms wat lastig uitleggen, maar onze Protestantse
Kerk is een ‘platte’ organisatie.
Wij kennen geen ‘hogere’ vergaderingen maar ‘meerde-
re’ vergaderingen: er zijn steeds méér mensen bij betrok-
ken. Het hart van de kerk vormen de kerkenraden. Omdat
plaatselijke gemeenten geen eilandjes zijn maar een
onderdeel vormen van de landelijke protestantse kerk,
komen voor ontmoeting, verdieping en het nemen van
besluiten afgevaardigden van die gemeenten bij elkaar in
regioverband. Dat heet: classis.
Afgevaardigden vanuit de verschillende classes vormen
de Synode.
 
De classis en de classis-predikant
Op dit moment zijn er 74 classes. Heiloo en Limmen
horen bij de classis Alkmaar. Vanaf mei 2018 zullen er
slechts 11 classes overblijven: wij horen vanaf dán bij de
classis Noord-Holland. Zeven classes worden samenge-
voegd tot één classis met een gebied van Texel tot Hil-
versum.
In elke classis krijgt de classis predikant een spilfunctie.
Hij of zij zal contacten onderhouden met kerkenraden en
predikanten. Er is nadrukkelijk gekozen voor een predi-
kant. 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.

Steunpunteenzaamheid.nl
Sinds 2008 bestaat ‘Coalitie erbij’, een landelijke organi-
satie tegen eenzaamheid.
Een belangrijk doel is het taboe rondom eenzaamheid
doorbreken. Ook de gemeente Heiloo en andere BUCH-
gemeenten zijn hierbij betrokken.
Half september kwamen vertegenwoordigers van tal van
organisaties bij elkaar om opnieuw te spreken over
eenzaamheid in Heiloo. Het was tevens het moment van
de lancering van de website:
www.steunpunteenzaamheid.nl
Niet door een lint door te knippen maar door allemaal
lintjes aan elkaar te knopen, totdat iedereen ‘verbonden’
was. Een mooi symbool.
 
Het steunpunt is een initiatief van Jongerenwerk Heiloo
en Stichting Welzijn Heiloo. Hiermee wordt ook duidelijk
dat eenzaamheid onder jongeren en jong volwassenen
serieus wordt genomen.
Iedereen die lijdt aan gevoelens van eenzaamheid of
eenzaamheid vermoedt bij anderen, kan bij het steun-
punt terecht voor advies.
Eenzaamheid is een subjectief, maar negatief gevoel van
gemis aan betekenisvolle contacten en/of het ontbreken
van een sociaal netwerk.
 
Naast het aanbieden van activiteiten om het netwerk van
mensen te vergroten, is het van belang om ontmoetingen
te organiseren. Voor sommigen is een koffie-ochtend een
uitkomst een ander tiert meer bij een persoonlijk gesprek
of contact met leeftijdgenoten. Aandacht is essentieel.
Het doel is niet om alle eenzaamheid op te lossen. Een
zekere eenzaamheid is een algemeen menselijke erva-
ring waarin een mens moet leren met zichzelf om te gaan.
Maar tegelijkertijd is een mens geen eiland en leven we
van onderlinge verbondenheid.
Daarbij wil dit steunpunt van dienst zijn.
Ds. Hanneke Ruitenbeek

 
Interesse?
Zelf ben ik lid van het moderamen van de classis Alkmaar
en ik zal ook namens de classis meedenken aan de
vormgeving van de nieuwe classis Noord-Holland. Dus
deze avond zal ik ook present zijn.
Als u interesse hebt, meld u dan bij ondergetekende. 
Ds. Hanneke Ruitenbeek
hruitenbeek@ziggo.nl
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Koffie-ochtend
LIMMEN - Woensdag 15 november 
bent u vanaf half elf van harte welkom
op de koffieochtend in ‘Ons Huis’ aan
de Zuidkerkenlaan 23 in Limmen.
Voor vragen en/of vervoer kunt u
contact opnemen met
Margreet Denekamp, 072-5052871 of
Lies Koenderman, 072 5052073

Ontmoetingsmiddag
HEILOO -  Donderdag 16 november
begint  er om 14.15 uur een ontmoe-
tingsmiddag in de Ter Coulsterkerk.
Dhr. Max Nuijens gaat vertellen over
Hortus Bulborum. De enige tuin ter
wereld waar inmiddels meer dan
4000 verschillende voorjaars-bolge-
wassen zijn verzameld, en daarmee
uniek in zijn soort is. De collectie
bestaat uit tulpen, narcissen en hya-
cinten. Daarnaast zijn er verzamelin-
gen fritillaria en krokussen opgeplant,
vooral van de Vernus groep.

Kerstviering Heiloo
Wij nodigen de bezoekers van de
ontmoetingsmiddag en de vijfenzes-
tig plussers van onze gemeente van
harte uit voor een gezamenlijke
Kerstviering in de Ter Coulsterkerk
op donderdag 14 december. 
U bent welkom vanaf 15.30 uur, de
middag begint om 16.00 uur. Samen
zingen en luisteren we naar het
Kerstevangelie. We sluiten de middag
af met een feestelijke KERSTMAAL-
TIJD. U kunt zich opgeven bij Caroli-
na Jovanovic tel: 5338145 of Marijke
de Groot tel: 5334470. U kunt ook
doorgeven of u gehaald wilt worden.
U bent van harte welkom.
Marijke de Groot

Samen koken,
samen eten
HEILOO - Iedere eerste donderdag
van de maand  kunt u genieten van
een maaltijd in de Ter Coulsterkerk.
De eerstkomende keer is 7 december.
We beginnen om 18.00 uur.
Het wisselende 3-gangenmenu kost
€5,- en een glas wijn of frisdrank
€1,50. Koffie of thee na afloop van de
maaltijd is gratis. Het menu hangt op
het prikbord in de hal van de kerk. Er
is plaats voor 32 gasten.
U kunt zich aanmelden tot dinsdag-
avond 20.00 uur (vóór de donderdag
dat we samen eten) bij Dineke Vahl,
072-5335060 of a.vahl@kpnmail.nl
Namens alle medewerkers van Samen
koken, samen eten heten wij u van harte
welkom.

Diner Limmen
LIMMEN - Het diner in de Protestant-
se kerk tijdens de Week tegen de
Eenzaamheid was zeer geslaagd.
Zowel voor de mensen die er waren
(32) als voor de harde werkers in de
keuken en van de bediening. We
hebben allen genoten van de gezel-
ligheid en het samen eten.
8 November hebben wij een Stamp-
pot-avond gepland. Eind januari
hopen we weer een maaltijd te hou-
den. Daarna beraden wij ons hoe
verder te gaan.
De diaconie van Limmen

Kerstsamenzang
 
De Kerstsamenzang zal dit jaar ge-
houden worden op 17 december om
19.30 uur in de Witte Kerk.
Medewerking zal worden verleend
door September Blues, een nieuwe
groep, voortgekomen uit het gospel-
koor B.lief uit Egmond-Binnen.
Het koor staat onder leiding van Judith
Wognum en heeft een eigen begelei-
dingsband. Ze zingen “soul, blues en
more” dus we verwachten een heel
bijzondere kerstsfeer!
Gerard Leegwater begeleidt onze sa-
menzang van bekende kerstliederen
op het orgel. Het belooft een mooie
avond te worden, waarj u van harte
welkom bent.
We hopen dat u na afloop nog even
blijft, dan kunt u genieten van een
beker warme chocolademelk.
Wilt u gehaald worden, dan kunt u
bellen naar:
Fia Brouwer de Koning 072-5336163
of Nita Purmer 072-5044392
Graag tot ziens op 17 december in de
Witte Kerk!!!

Dromen en verlangen
Op zaterdagmiddag 9 december
vindt de schrijfmeditatiemiddag‘Dro-
men en verlangen’ plaats. De periode
voor Kerst wordt wel advent ge-
noemd. Advent betekent komst en
heeft betrekking op de geboorte van het
Licht. In deze periode leven we in de
verwachting van het Licht dat ons
verlangen en dromen waarmaakt.
Deze middag schrijven we teksten
over de weg naar het Licht van Kerst,
over dromen en verlangen.
We werken met korte meditaties en
schrijfopdrachten. Schrijfervaring is
niet nodig.
In de remonstrantse kerk, Fnidsen
33-37, Alkmaar, van 14–17 uur; € 15,-
Voor meer informatie en opgave:
www.dezwaan-alkmaar.nl of 0655276104

U bent allen van harte welkom. Heeft
u vervoer nodig neemt u dan contact
op met Anneke Stenneberg tel:
5339029. Overige inlichtingen: Ria op
den Kelder tel: 5338895.
De volgende ontmoetingsmiddag is
op 14 december om 16.00 uur. Deze
middag willen we samen Kerst vieren
en afsluiten met een gezamenlijke
maaltijd.
Marijke de Groot
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In de komende weken zijn er o.m. de
volgende activiteiten:
donderdag 16 november:
Filmkring (Ter Coulsterkerk)
donderdag 23 november:
Allister Mc Grath (Ter Coulsterkerk)
zondag 26 november:
Cantatedienst (Witte Kerk)
donderdag 7 december:
Filmkring (Ter Coulsterkerk)
maandag 11 december:
“Onze Vader” en “Ave Maria”
(Willibrordushuis)
 
Zonder geloof vaart niemand wel
Een lezing door ds. Ane Mulder over leven
en denkwereld van Allister McGrath
Alister MrGrath is doctor in de mole-
culaire biofysica, de geschiedenis van
het denken en de theologie. Hij is
priester in de Anglicaanse kerk en
professor aan de universiteit van Ox-
ford. McGrath is bekend uit debatten
met bekende atheisten. Hij accep-
teert de evolutie, beargumenteert dat
geloof en wetenschap niet met elkaar
in tegenspraak zijn, maar pleit juist
voor een samenwerking tussen
beide. Alister MrGrath heeft veel
spraakmakende boeken geschreven.
In de lezing over McGrath wordt een
schets gegeven van zijn levensloop
en denken. Er wordt met name inge-
gaan op de genzen van de weten-
schap en hoe geloof en wetenschap
alleen samen tot een zinvolle verkla-
ring van het leven op aarde kunnen
leiden. Daarna is er gelegenheid voor
vragen en discussie.
Donderdag 23 november, 20.00 uur,
Ter Coulsterkerk, Holleweg 111 Hei-
loo; bijdrage € 3,- 
 

‘God de Vader’ en de ‘Moeder Gods’
gelovige samenklank of theologische
dissonant?
Het ‘Onze Vader’ en het ‘Ave Maria’
zijn wel ongeveer de bekendste ge-
beden in de christelijke geloofs-tradi-
tie. De teksten ervan zijn door de
eeuwen heen door talloze compo-
nisten op muziek gezet. Uiteraard
voor gebruik binnen de liturgie, maar
niet minder in het hele veld van de
klassieke muziek.
Op 11 december, vanaf 20.00 uur,
luisteren we met dr. Jan Bruin naar
een muzikale selectie uit de traditie van
composities van zowel het  ‘Onze
Vader’ als het  ‘Ave Maria’. En daarbij
kijken we dan met een schuin oog
ook naar de theologische en kerkelij-
ke vragen die met de teksten van deze
twee gebeden gegeven zijn.
Willibrordushuis, Westerweg 267,
Heiloo; bijdrage € 3,- 
                ~~~~~~~~~~~~~~~
Voor meer informatie: zie het boekje
van Rond de Waterput (te verkrijgen
in de kerken) of de website:
www.ronddewaterput.nl
Ds. Edward Kooiman

Adventsconcert
Zondag 10 december vindt er in de
Ter Coulsterkerk weer een Advents-
concert plaats. Dit concert zal, zoals
ook voorgaande jaren, worden uitge-
voerd door het Zaans Interkerkelijk
Mannenkoor. Muzikale medewerking
wordt verleend door de pianist Jan
Lenselink en organist Dirk Out.
Aanvang concert 14.30 uur. Kaartver-
koop à €10,- vóór aanvang concert.

Oosters-orthodoxe
kerkmuziek 
‘Muziek uit de hemel’ wordt de muziek
die in de oosters-orthodoxe Kerk
wordt gezongen wel genoemd. Ds.
Theo Hop, emeritus predikant in Hil-
legom, houdt zich er al jaren met veel
plezier mee bezig. Het is muziek die
je raakt. “Ik voel het in mijn lijf,” zei
iemand eens.
21 November om 20.00 uur in de
Dorpskerk in Castricum, €3,- Geef uzelf
een avond die u niet snel zult vergeten.

Bachs Weihnachtsoratorium
Lezing door Fred Suring
Dit majestueuze werk van Bach be-
staat uit zes cantates, die vroeger alle
zes apart werden uitgevoerd tijdens
de erediensten, als onderdeel van de
gewone kerkdienst. Tegenwoordig
worden deze zes cantates als een
groot stuk (oratorium) uitgevoerd. 
Hoe beleefde men in die dagen het
kerstfeest? Luther had daar een hele
duidelijke mening over en Bach, een
trouwe volgeling van Luther, dacht
daar niet anders over. Welke muzika-
le vormen gebruikte Bach en welke
instrumenten gebruikte hij?
Zaterdag 9 december, 20.00 uur, 
Maranathakerk Castricum, €3,-

Kerst op het plein
door Theatergroep Bonhoeffercollege
De kerstvoorstelling gaat over een
meisje dat als vlogger honderddui-
zenden volgers heeft. D.m.v. een
gloednieuwe app kan ze naar andere
gebieden reizen zonder daarvoor in
een vliegtuig te hoeven stappen.
Door een foutje in de software komt
ze ook in een andere tijd terecht: 2017
jaar eerder in Israël. Vrijwel onmiddellijk
komt ze in contact met Jozef en Maria
die onderweg zijn naar Bethlehem
voor een volkstelling. Floor, zo heet
de vlogger, filmt zichzelf en levert vrij
ongenuanceerd commentaar. Ze
noemt zichzelf een ster en dat brengt
herders op het idee haar letterlijk te
volgen. Volgens de profetie zou een
ster namelijk naar de Messias leiden.
Zaterdag 16 december, 20.00 uur,
plein voor de St. Pancratiuskerk, Cas-
tricum.
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Lichtverhaal
 
Schitterend licht uit duizend
bewegingen water
wind over water prevelend
aanstormend opspattend water
 
zoals ik ziende de zon op het water
het eeuwige licht denk
zo, mijn ogen verdwalend
in waterlichtverte,
denk ik dat gij bestaat
 
die over donkere afgrond
licht heeft geroepen -
schittergedachte
 
schitterlichtverteverhaal.
 
 
                                   Huub Oosterhuis


