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Ingezonden brief (ingekort door redactie)
 
Bedankt! 
Bedankt? Voor wat? Voor het aan-
trekkelijke en professioneel gemaak-
te Kerkblad! De initiatiefnemers en
uitvoerders hebben echt iets moois
gemaakt.
 
Toch miste ik iets...... 
Dat was het ontbrekende deel van de
gemeente met de verslagen van en
de plannen voor activiteiten. En ook
het niet kunnen vinden van mensen
die in de wijngaard willen werken!
Hebben wij als gemeente hiertoe
bijgedragen, zijn we nalatig geweest?
We hebben zeker boter op ons hoofd,
hier en daar (ook in de kerkenraad)
zocht men teveel zichzelf in plaats
van elkaar. Kortom, er ging geen
"roep" van de nieuwe situatie uit!!
 
Wat nu?
Alleen maar constateren, dat de ker-
ken met hun Evangelie hun tijd heb-
ben gehad? Alleen maar hopen op
kentering van het tij? Misschien kun-
nen we toch wel "iets" doen!
B.v. mensen uitnodigen of intervie-
wen en ze aan het woord laten in ons
nieuwe Kerkblad. Welke mensen?
1. Kerkverlaters laten reageren op
vragen als: Waarom weggegaan?
Voldoet het? Heb je adviezen?
2. Jongeren, die wegblijven vragen :
Wat houdt je tegen? Alleen die "lied-
jes" die wij kerkliederen noemen?
3. Buitenkerkelijken: Kunt u en wilt u
wat over de kerk zeggen?
4. Eens een dienst organiseren, waar
vragen gesteld kunnen worden.
5. Een werkgroep van jongeren, die
een "dienst" uitwerken, toegesneden
op hun behoefte en ideeen. Wel ge-
baseerd op het Evangelie, natuurlijk.
Misschien weten ze gebruik te maken
van de "social media" om soortgeno-
ten te trekken.
Simon Lautenbach

Blij verrast was ik, toen Magda Ver-
meulen namens de gemeente van de
Ter Coulsterkerk, een prachtig, zon-
nig boeket kwam brengen.
Door lichamelijke ongemakken ben
ik al een poos niet in staat de kerk-
dienst te bezoeken. Ik heb diverse
onderzoeken ondergaan en elke keer
wordt er niets gevonden. Maar ik val
steeds maar af, inmiddels 9 kilo. 
Nu maar hopen dat er iets gevonden
wordt, waardoor het afvallen stopt.
Vriendelijke groeten van Joop Meinen

Op 6 augustus was de kerkelijke in-
zegening van het huwelijk van onze
zoon en schoondochter. De weers-
voorspellingen waren goed, en het
bruidspaar hoopte op een dienst in
het prieel achter “Ons Huis”. Wat
hadden we een geluk, een stralende
dag en een prachtige ceremonie! De
liederen werden begeleid op het
elektrische orgel door Sybren Boukes.
Het was een bruiloftsfeest met zeven
nationaliteiten, en ds. Floor v.d. Wind
heeft nog speciaal voor de familie van
de bruid een welkomstwoord in het
Bulgaars aan hen gericht. Wij danken
allen die ertoe bijgedragen hebben
om deze dag voor ons onvergetelijk
te maken.      Jan en Angelika Korving
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Hartelijk dank voor de prachtige
bloemen, vergezeld door uw handte-
keningen, die wij via een paar kerk-
vrienden mochten ontvangen. Ik was
daardoor verrast, omdat het ditmaal
niet bedoeld was als morele steun bij
mijn ziekte, maar als felicitatie bij de
koninklijke onderscheiding, die ik
mocht ontvangen. Deze werd mij
omstreeks koningsdag aangereikt
door de burgemeester van Langedijk,
voor ruim 25 jaar vrijwilligerswerk,
voornamelijk in de gemeente Lange-
dijk (St. COOG, St. RAG, Erfgoed- en
monumentencommissie). 
Vriendelijke groeten,
Ger (en Fiena) Kalverdijk

Bedankt!

ZWO Heiloo
Voor het project 'Betere voedselvoorzie
ning door duurzame landbouw in Centraal
Java'  organiseren wij de komende tijd
enkele activiteiten:
* Zondag 30 oktober kunt u rijst kopen.
* Zondag 6 november werkt de ZWO-
    commissie mee aan de dienst.
* Zaterdag 12 november: een maaltijd.
Noteert u vast de data? 
Namens ZWO Marianne Deinum
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Het haantje op de toren
Protestanten hebben een haantje,
Luthersen hebben een zwaantje,
Doopsgezinden hebben een huisje
Katholieken een kruisje.
 
Het weekend van 10 en 11 september zijn de Open Monumen-
tendagen, met als thema: Iconen en symbolen.
Monumenten zijn symbool voor de cultuur.
Vanuit de geschiedenis en cultuur van Nederland horen daar
kerken bij. Maar niet alleen het kerkgebouw, ook de versierselen
hebben symbolische waarde. Zo ook de windwijzer op veel
Protestantse kerken, in de vorm van een haan.
 
Onze voor-christelijke voorouders kenden al het symbool van
de haan. Afgebeeld boven op een stok, diende het ter afschrik-
king van vijanden en kwade machten.
 
De eerste kerkhaan stamt uit de 9de eeuw.
De windhaan had toen ook een praktische functie. Hij gaf in het
tijdperk van voor buienradar en weer-online de windrichting
aan. Maar al snel werd de haan verbonden met bijbelse verha-
len. En zo herinnert het aan de verloochening van Jezus door
Petrus en zijn berouw.
 
De haan werd ook gezien als symbool voor Christus. Zoals de
haan het einde van de nacht aankondigt en de dag begroet, zo
overwint Christus de duisternis en de dood.
 
De haan staat voor waakzaamheid. Want wij weten dag noch uur...
En dat verwijst naar de wederkomst van Christus waar de ge-
lovige altijd op voorbereid dient te zijn.
 
Dus door alleen even omhoog te kijken om te zien waar de
wind vandaan komt, heb je al een degelijke preek te pakken.
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Kerkdiensten Kindernevendienst Heiloo
Het team van de kindernevendienst heeft besloten om de kinderneven-
dienst in het vervolg alleen te laten plaatsvinden op de eerste en de derde
zondag van de maand. Over de invulling daarvan bestaan diverse ideeën,
waarover we u later zullen berichten.                           Frans-Willem Verbaas

Kerkvisitatie
HEILOO - Op maandag 3 oktober a.s.
krijgt onze gemeente kerkvisitatie.
 
Doel van de visitatie
Het doel van de visitatie is de opbouw
van de gemeente en betreft het
geestelijk leven, het gehoor geven
aan de roeping van de gemeente en
de vervulling van ambten en bedie-
ningen. Het is een bezoek vanuit de
bovenplaatselijke kerk aan de plaat-
selijke gemeente met haar voorgan-
gers en kerkenraadsleden. De vraag
“hoe gaat het met u” staat daarbij
centraal.
 
Gang van zaken
In de regel bestaat de visitatie uit een
gesprek met de predikanten. Vervol-
gens is er een mogelijkheid voor de
gemeenteleden om met de visitato-
ren in gesprek te komen. Daarna volgt
een gesprek met de kerkenraad in
afwezigheid van de predikanten en
tenslotte het gesprek met de voltalli-
ge kerkenraad (dus inclusief de pre-
dikanten).
 
Verslag
De visitatoren maken van het bezoek
een beknopt verslag op hoofdlijnen
en zenden dit aan het Regionaal
College voor de Visitatie in Noord-
Holland. Een afschrift wordt aan uw
kerkenraad gestuurd.
 
Uitnodiging aan gemeenteleden
Wilt u iets over het gemeenteleven
met de visitatoren bespreken, dan
bent u uitgenodigd om maandag 3
oktober naar de Ter Coulsterkerk te
komen, van 18.45 uur tot 19.45 uur.
Mocht u, als u daartoe niet in staat
bent, toch met de visitatoren contact
willen hebben, dan kunt u mailen met
ds. van Loo te Hoogkarspel (luukvan-
loo@gmail.com) of u kunt hem bellen
(0228-562243). Maar een gesprek
verdient uiteraard verre hun voor-
keur.
Namens de kerkenraad,
Roelie van Diest, scriba

Vredesweek
17 tot 25 september: Vrede verbindt
 
In een tijd waarin angst voor terreur
en oorlog de boventoon voert en
duizenden vluchtelingen op zoek zijn
naar een veilig heenkomen wordt dit
jaar voor de 50ste keer de Vredesweek 
gehouden van 17 tot 25 september.
 
In de oecumenische viering van zondag
18 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

**
Kerk in Actie luidt de noodklok voor
kerken in het Midden-Oosten. Ons
gebed en onze steun zijn hard nodig
zodat zij volhouden. 
Zaterdag 17 september 20.00 uur 
vindt er een  wereldwijde viering 
plaats. We nodigen u uit voor de vie-
ring in Limmen (zie rooster).

 
4 september, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk:
ds. H. Hummelen, Egmond
collecte: INLIA initiatieven voor asielzoekers
Prot. kerk Limmen: ds. F.J. van der Wind
collecte: St. WOL, Burkina Faso
Cultuurkoepel Heiloo: Marius Braamse
m.m.v. Zanggroep Leonie Hennekens
 
11 september, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek
collecte: Gambia, zie reis Oliver pag.7
Protestantse kerk Limmen:
ds. A.A. van Kampen, Wieringerwaard
collecte-1: Stichting Lerato
collecte-2: JOP jeugdwerk
Cultuurkoepel: Marie-José van Bolhuis
m.m.v. duo Jaap & Ine
 
17 sept. zaterdagavond, 20.00 uur
Prot. kerk Limmen: ds.F.J.van der Wind
Gebedsdienst i.h.k.v. actieweek-ver
sterk-de-kerk-in-het-midden-oosten **
 
18 september, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: Oecumenische dienst
ds. E.J. Kooiman en pastor Helsloot
collecte: Vredeswerk, zie pag.8
Protestantse kerk Limmen:
ds. P.J. van der Woel, Zaandam
collecte-1: Diac.centrum Pauluskerk
collecte-2: Vredeswerk, zie pag.8
Cultuurkoepel: Marie-José van Bolhuis
m.m.v. Zanggroep Leonie Hennekens
 
25 september, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. F.J. van der Wind
m.m.v. Cantorij
collecte: KiA Actieweek vluchtelingen
Protestantse kerk Limmen:
ds. C.H. Koetsier, Heemstede
collecte: KiA Actieweek vluchtelingen
Cultuurkoepel: Paul Jacobs
m.m.v. Zanggroep Leonie Hennekens
 
2 oktober, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk:  ds. H. Ruitenbeek
collecte: Kerk en Israël, zie pag.8
Prot. kerk Limmen: ds. F.J. van der Wind
collecte-1: Stichting Noodfonds Castricum
collecte-2: Kerk en Israël, zie pag.8
Cultuurkoepel: Theodora Klaver
m.m.v. Zanggroep Leonie Hennekens
 
9 oktober, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. A.T. Kramer
collecte: Dak- en Thuislozen Alkmaar
Prot. kerk Limmen: ds. E.J. Kooiman
collecte: SKIN migrantenkerken
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Pelgrimeren: op weg gaan om thuis te komen
ds. Hanneke Ruitenbeek

Aangezien God overal is, kunnen wij Hem niet benaderen
met onze voeten, maar alleen door onze harten in beweging te
zetten.
 
Dit citaat van Augustinus komt altijd langs als ik voorbe-
reidingen tref voor een pelgrimage.
 
Pelgrimeren is op weg gaan. Niet alleen om een (nieuwe)
omgeving te verkennen maar ook om je eigen innerlijk
te verkennen. Augustinus heeft gelijk. Je hart in beweging
zetten kan overal en altijd. En wat zou hier ontbreken wat
ik elders zoek aan stilte, inspiratie, God...?
Maar het is soms zo veel makkelijker om mijn hart in
beweging te zetten als ik zelf ook daadwerkelijk in bewe-
ging kóm. Dus ik weersta Augustinus en ga op pad.
 
St. Cuthbert’s Way
Begin juni heb ik de St. Cuthbert’s Way gelopen, een
pelgrimspad van ruim honderd kilometer van het Schot-
se Melrose naar Holy Island, Lindisfarne, een eilandje voor
de Engelse oostkust.
 
St. Cuthbert, de monnik
St. Cuthbert is voor Zuid-Schotland en Noord-Engeland

wat Adelbertus is voor de Egmon-
den: een geliefd geestelijk leider.
Geboren rond het jaar 633 en op-
gegroeid in Northumbria voelt hij
zich geroepen om monnik te wor-
den in het klooster van Melrose. Al
snel valt hij op door zijn wijsheid
en mildheid. Na enige tijd wordt
hem gevraagd prior te worden van
het klooster op Holy Island. Hij
trekt rond tussen Melrose en Lin-
disfarne om de veelal arme bevol-
king te bemoedigen. Maar pel-
grims weten hem ook te vinden op
Holy Island.

In Cuthbert’s tijd bleven de pelgrims vaak langere tijd op
het eiland. Ze kwamen soms van ver. Dat betekende een
constante drukte rond het klooster. Teveel drukte, vond

Cuthbert. Om je hart te bewegen richting God heb je ook
stilte en eenzaamheid nodig. En zoals Jezus soms een
berg opklom om rust te vinden en te bidden, bouwde
Cuthbert een klein onderkomen op een stukje rots achter
Holy Island. Hier was hij alleen met de vogels. Met name
met Eidereenden, die tot op de dag van vandaag, ge-
noemd naar Cuthbert, Cuddy Ducks worden genoemd.
 
Een eiland, maar soms niet
Er is iets bijzonders aan de hand met Lindisfarne. Het is
altijd ‘Holy’ maar niet altijd een eiland. Bij laag water kan
je, zoals ik gedaan heb, wandelend het wad oversteken
en Lindisfarne bereiken. Tegenwoordig is er ook een
asfaltweg voor auto’s die het eiland verbindt met het vaste
land. Maar bij hoogtij staan zowel de autoweg als het
pelgrimspad onder water en wordt Lindisfarne onbereik-
baar. Het water is te laag om te bevaren en is te diep om
doorheen te wandelen of te rijden.
Na onze overtocht hebben we op een duintje zitten kijken
hoe Lindisfarne weer langzaam een eiland werd, ingeslo-
ten door het water.

‘I am an island person’
 
St. Cuthbert herkende
in de bewegingen van
het water de innerlijke
en uiterlijke kant van
geloven. Hij wilde
soms een eiland zijn
om afgezonderd van
de mensen zijn hart
richting God te bewegen. Aan de andere kant voelde hij
de roeping om actief te zijn in de wereld om hem heen
en zich te verbinden met de mensen.
Ik herken deze beide kanten van geloof en leven die elkaar
telkens afwisselen.
 
Tijdens de pelgrimage kon ik een eiland zijn. Samen met
mijn twee reisgenoten hoefde ik alleen maar het pad te
volgen. We kwamen soms de hele dag niemand tegen.
Dat geeft rust en ontspanning. Het helpt om tot mezelf
te komen. En tot mezelf komen is voor mij verbonden
met tot God komen. Het heeft te maken met ‘aarden’, met
beide voeten op de grond staan en je plek weten. Om
met de woorden van een pelgrimspsalm (131) te spreken:
‘ik zoek niet wat te groot voor mij is of te hoog gegrepen.
Nee, ik ben stil geworden’. Pelgrimeren is voor mij een
vorm van stil worden.
 
En dan komt het moment dat je terugkeert in de bewoon-
de wereld, thuis, in je dorp, je kerk, je werk. Augustinus
heeft gelijk. God, de stilte en inspiratie is niet alleen elders
te vinden. Dat te denken maakt je een rusteloze zwerver,
of iemand die zich afkeert van wat er in de wereld gebeurt.
Het is heilzaam om soms een eiland te zijn... maar niet
goed om het te blijven.
 
-->Lindisfarne Priory
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Wel en wee Heiloo
Mw. Trudy Dukker is na een ongelukki-
ge val met o.a. een zware hersen-
schudding in het ziekenhuis opgeno-
men. Haar toestand gaat gelukkig
langzaam vooruit en er wordt nu
gekeken of ze tijdelijk naar een reva-
lidatie-afdeling moet of wellicht met
extra zorg naar huis kan. We wensen
haar een spoedig herstel toe.
 
Mw. Joke Rep (Alkmaar) heeft in juli een
ingrijpende operatie aan haar rug
ondergaan. De operatie is goed ge-
slaagd, maar het herstel neemt een
behoorlijke tijd in beslag. Inmiddels
zijn we een flink aantal weken verder
en de genezing verloopt redelijk
voorspoedig. We hopen dat ze weer
snel verder opknapt.
 
Dhr. van Diest verblijft al enige tijd in
zorgcentrum “Westerhout” in Alkmaar.
Een vervelende val in combinatie met
andere aandoeningen maken dat zijn
toestand zorgelijk is. Het is onzeker
of hij nog weer naar huis kan komen.
We wensen hem en die hem lief en
dierbaar zijn sterkte en Gods zegen.
 
Verschillende andere mensen uit
onze gemeente verblijven in het zie-
kenhuis of andere zorg-instellingen.
Niet iedereen stelt prijs op publicatie
daarvan in het kerkblad. Daar hebben
we alle begrip voor. Ook hen wensen
we moed en kracht toe...
ds. Edward Kooiman

onderling pastoraat kunt noemen.
Hoe kunnen gemeenteleden voor
elkaar van betekenis zijn? Wat ge-
beurt er allemaal al op dit terrein en
wat zouden we kunnen versterken?
 
Vanuit het Pastoraal Overleg en de
kerkenraad hebben wij er vertrouwen
in dat we in de nabije toekomst op
deze wijze op een verantwoorde
wijze het pastoraat vorm en inhoud
kunnen geven.
Wij rekenen op uw medewerking.
 
Namens het Pastoraal Overleg,
ds. Edward Kooiman

Pastoraat Heiloo
in beweging...
 
In het pastoraal overleg, het overleg
tussen predikanten en vertegen-
woordigers van de vier pastorale
wijken, denken we na over het pas-
torale beleid in onze gemeente. Er is
in de afgelopen jaren al het een en
ander veranderd. We zijn - omdat de
gemeente kleiner wordt - bijvoor-
beeld teruggegaan van zeven naar
vier pastorale wijken. Omdat er al een
aantal jaren geen pastorale ouderlin-
gen meer zijn hebben de wijk-coör-
dinatoren een belangrijk deel van
hun taak overgenomen. Maar de
ontwikkelingen staan niet stil. Het
aantal contactpersonen neemt af en
hun leeftijd neemt toe. Aanwas van
jongere contactpersonen is er nau-
welijks en wij verwachten niet dat dit
in de nabije toekomst zal veranderen.
 
U zult begrijpen dat de huidige con-
tactpersonen en predikanten hun
werkwijze moeten aanpassen. Zij
kunnen niet zo maar alle gaten op-
vullen, die er vallen bij het wegvallen
van al die vrijwilligers. Dat bete-
kent, onder andere, dat het accent in
het pastorale werk van de predikan-
ten steeds meer komt te liggen op
handelen bij crisis-situaties.
 
De wijkteams proberen daarnaast
contact te houden door het organi-
seren van wijkmiddagen. Ook bijzon-
dere gelegenheden zullen zij niet
vergeten. Maar u kunt niet meer van-
zelfsprekend op een regelmatig be-
zoek rekenen.
Dat betekent echter niet dat predi-
kanten en wijkteams niet bereikbaar
en beschikbaar zijn.
 
Om alles goed te laten functioneren
hebben zij uw medewerking nodig.
Daarom willen wij u er nogmaals op
wijzen dat het belangrijk is om zélf
initiatief te nemen als u contact wenst
van uw predikant of wijkteamlid. Dat
is misschien wennen. Maar het is niet
vanzelfsprekend dat wij weten waar
u belang in stelt of wat u nodig hebt.
En wij zijn ook niet in staat om dat
zelf allemaal te onderzoeken.
 
In het Pastoraal Overleg wordt verder
nagedacht over vormen van wat je

In memoriam
Op 4 juli is overleden Geertruida Corne
lia Hoencamp-Dekker.
In de afscheidsdienst in de Witte Kerk
heeft elk van haar drie kinderen ge-
sproken, in herinnering aan de reizen,
die zij samen met hun moeder maak-
ten of in poëzie, die het afscheid en
het gemis benoemt. Sopraan mw.
Una Cintina zong het ́ Ave Maria´ van
Schubert voor de Schriftlezing en als
inleiding op de gebeden het ´Pie
Jesu´ van Faure.
Als tekst koos ik uit Jesaja ´Zie ik
schep de vrucht der lippen, vrede,
vrede´. De vrucht der lippen stond
voor haar liefde voor de verschillende
talen, die zij in haar vroegere werk
nodig had, en waar zij veel belang-
stelling voor hield. Vrede, vrede zal
ons deel zijn. God zal ons genezen.
Dat is de belofte van God aan ons
gegeven. Blijvende vrede worde ge-
schonken aan kwetsbare, broze men-
sen, die op hoge leeftijd zijn geko-
men. God zal hen leiden en genezen.
 
Vrede en troost voor de kinderen en
kleinkinderen, voor de verwanten en
buren en allen die haar missen.
ds. F.J. van der Wind
____________________________________

"van het opkomen van het getij . . ."
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Mens in beeld: Oliver, 14 jaar
interview door ds. Hanneke Ruitenbeek
 
Oliver is lid van de Jeugdkerk in Heiloo. Hij zit in 4 HAVO
van het Jac. P. Thijsse College in Castricum. Van 7 t/m 24
oktober gaat hij met 17 andere leerlingen naar Gambia.
Er waren nog tweehonderd anderen die ook mee wil-
den. Maar Oliver had een hele goede motivatiebrief ge-
schreven! Daar willen we meer van weten.

Er kwamen mensen in je klas vertellen over een reis naar
Gambia. Waarom dacht
jij: dáár wil ik bij zijn?
De hoofdstad van Gambia is
heel rijk en met veel toeris
ten. Maar in de dorpen zijn
de mensen veel armer. 
Wij gaan naar een dorp. We
gaan helpen op een school,
de Mansa Colley Bojang Nur
sury School, met lesgeven en
we gaan een sportevene

ment organiseren. Ook zijn we behulpzaam bij het bouwen van
een  klaslokaal. Ik wil heel graag de kinderen daar helpen.
 
Waar gaan jullie wonen?
We slapen in hutten. En we moeten zelf op de markt in het dorp
eten kopen.
 
Wat vinden je ouders ervan?
Ze staan er helemaal achter. Ze zijn zelf ook in Afrika geweest. 
Je kan er heel veel van leren.
 

Getijde-gedicht
Van het opkomen van het getij tot het zich terug trekt.
In de bloei van het leven en als het afneemt.
 
Schenk ons uw vrede.
Geef ons deel aan uw leven.
Doordrenk ons met uw goedheid.
Leg uw genade op ons.
Bescherm ons met uw kracht.
Richt ons op door uw liefde.
Omarm ons, zoals wij zijn.
 
Van het opkomen van het getij tot het zich terug trekt.
In de bloei van het leven tot het afneemt.

Waarom wil je er graag iets over vertellen in het kerkblad?
Voor de school zijn ook allemaal spullen nodig zoals schrif
ten, pennen en boeken. Daar willen we geld voor inzamelen. We
sparen flessenbonnen. Misschien willen mensen van de kerk mee
helpen en hun bonnen in een doos in de hal van de kerk doen. Dan
kunnen wij ze inleveren en is het geld voor de school in Gambia.
 
Nou, Oliver, ik wens je een hele mooie tijd toe in Gam-
bia. En we horen graag van je als je weer thuis bent.
 
Nabericht: de diaconie ondersteunt het verzoek van
Oliver door 11 september een collecte te bestemmen
voor dit doel. Hij zal er dan in de dienst iets over vertellen.

Emeritaat ds. Arie
Boelhouwer
Het is 25 jaar geleden dat ds. Arie Boelhouwer afscheid
nam van ons in de Gereformeerde kerk aan de Noorder-
geeststraat en vertrokken is naar Wageningen.
Nu gaat hij met emeritaat.
Als gemeente willen we Arie van harte gelukwensen met
deze mijlpaal.
Tijdens de afscheidsdienst op 4 september in Wagenin-
gen zullen de felicitaties, die verzameld zijn aan Arie
overhandigd worden. Bent u nog niet in de gelegeheid
geweest te reageren, dan kunt u voor 4 september nog
contact opnemen met Jannie Edelman (5334312).

_____________________________________________________________________________________________________

". . . tot het zich terugtrekt"
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18 september, Geef voor vrede
Ieder jaar staan we in de Vredesweek
stil bij de mensen die zich wereldwijd
inzetten voor de vrede. De Protes-
tantse Kerk steunt hen van harte via
vredesprojecten van Kerk in Actie en
PAX.
Zoals de jonge onderwijzers in Syrië,
die scholen hebben opgericht waar
kinderen van allerlei achtergronden
samen les krijgen. Want ze willen een
nieuwe generatie leren om, ondanks
verschillen, de verbinding te zoeken
en samen te werken.
In Griekenland biedt de Grieks Evan-
gelische Kerk, met steun van Kerk in
Actie, hoop in de uitzichtloze situatie
in de vluchtelingenkampen. De kerk
deelt hier noodhulppakketten uit en
geeft geestelijke steun. Veel gezinnen
in het kamp zijn uit elkaar gerukt. Kerk
in Actie zet zich in om hen weer te
herenigen. Met de opbrengst van
deze collecte steunt de Protestantse
Kerk deze en andere initiatieven voor
vrede van Kerk in Actie en PAX.
U kunt een gift geven tijdens de collecte en/
of overmaken op NL10ABNA 0444 4447 77
t.n.v.  Protestantse Kerk in Nederland o.v.v.
collecte Vredeswerk

25 september, Kerk in Actie-week
De kerken in het Midden-Ooosten
zijn zwaar getroffen door vijf jaar
uitzichtloze burgeroorlog in Syrië.
Twee derde van de christenen is ge-
vlucht, weg van geweld, armoede en
ellende. Libanon, Irak en Jordanië zijn
overstroomd met vluchtelingen. Ker-
ken in het Midden-Oosten houden
hun deuren open en bieden mensen
hulp met voedselpakketten en onder-
dak. Ze delen wat ze hebben. Maar de
rek lijkt eruit. Veel meer vluchtelingen

2 oktober, Kerk en Israël
Kerk en Israël wil mensen in de kerk
bij de joodse wortels van hun geloof
brengen en het gesprek tussen Joden
en christenen bevorderen. In Neder-
land worden predikanten en ge-
meenten toegerust op het gebied van
de relatie met het volk Israël. In Israël
wordt bijvoorbeeld het werk van Nes
Ammim, de internationale christelij-
ke gemeenschap, gesteund.

Donatie Stichting
Krijt Hulpfonds
De Stichting Krijt Hulpfonds startte in
1991 om het echtpaar Huyboom met
hun evangelische instelling, de Stich
ting Nehemia te Hauwert, later Heer-
hugowaard, te ondersteunen. Jaar-
lijks werden verder diverse instellin-
gen en musea met schenkingen ge-
holpen.
Een belangrijke hulp voor de Hervorm
de Kerk te Limmen was een renteloze
lening voor de restauratie van het
Flaes-orgel tot de voltooiing in 1995.
 
In 2016 zal de Stichting worden op-
geheven. Volgens de ANBI-regels
dient het vermogen te worden uitge-
deeld.
De Protestantse Kerk in Limmen heeft
nu een belangrijk initiatief: groeien
naar een Vitale Kerk. Voor het multi-
functioneel maken van het kerkge-
bouw, waaronder de vergroting van
de keuken- en toiletgroep en de ver-
dere aanpak, heeft de Stichting nu
ruim € 60.000 aan de Protestantse
Kerk te Limmen geschonken.
 
De kerkenraad is heel blij met deze
gift en inmiddels is er al begonnen
met de uitvoering van enkele plan-
nen. Zo is er in de zomerperiode een
nieuwe geluidsinstallatie in de kerk
geplaatst. (zie foto hierboven)
De kerkrentmeesters te Limmen

kunnen de kerken niet bergen.
Kerk in Actie heeft afgelopen week
een Actieweek gehouden voor ker-
ken in het Midden-Oosten. Ons
gebed is hard nodig zodat zij vol
kunnen houden. Tegelijkertijd willen
we hen ook steunen door geld in te
zamelen. Hiermee kunnen zij bij-
voorbeeld onderdak bieden aan
vluchtelingen en hen voorzien van
voedselpakketten en kleding.

Collectes bij de kerkdiensten

Kerkomroep 
HEILOO - Het College van Kerkrentmeesters is samen met de Diaconie
bezig met een nieuw systeem om de kerkdiensten thuis te kunnen mee-
vieren. Het nieuwe systeem biedt ook de mogelijkheid om de dienst op
een later tijdstip te kunnen beluisteren.
Het is voor ons en u belangrijk om te weten hoeveel mensen thuis luiste-
ren naar de kerkdienst in Heiloo en geen internet hebben. Voor deze ge-
meenteleden bieden wij een andere oplossing aan.
Wij willen deze gemeenteleden (dus mensen die geen internet hebben)
vragen om één van onderstaande diaconieleden te bellen, zodat wij ervoor
kunnen zorgen dat u ook de kerkdiensten kunt blijven volgen.
Vriendelijke groet, Carolina Jovanovic tel: 5338145, Jannie Willemstein tel:
5825371 en Nita Buitink tel: 5334186
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Reis Israël en
Jordanië
op zoek naar de bronnen van de Jordaan
Maandag 17 april (2e Paasdag) t/m
zaterdag 29 april 2017 wordt er
vanuit onze regio een reis georgani-
seerd naar Israël en Jordanië. We
trekken langs beide kanten van de
Jordaan zoekend naar de bronnen
van de Jordaan, maar meer nog onze
eigen bronnen. De reisleiders zijn de
pastores Ruud Visser en Johan Olling.
De reis wordt grondig voorbereid met
zo’n vijftal bijeenkomsten. Deze
voorbereidingsavonden horen bij de
reis en van de deelnemers wordt
verwacht dat ze daarbij aanwezig
zijn. Naast de onderlinge kennisma-
king zullen op deze avonden de ver-
schillende plekken en bezienswaar-
digheden van de reis uitgediept wor-
den.
We zullen het hebben over Petra,
Massada, Jericho, Hebron, het meer
van Galilea en Tiberias, de berg Nebo,
de Taborberg en natuurlijk Jeruza-
lem, Kaparnaum, Kana, Bethlehem en
Nazareth. Heeft u belangstelling voor
de reis, meld u dan alvast aan met
naam en telefoonnummer bij onderge-
tekende. De lijst met max. 35 deelne-
mers wordt samengesteld op volgor-
de van aanmelding. Op een donder-
dagavond, eind 2016, is er in de Cor-
neliuskerk te Limmen een informa-
tieavond: u krijgt dan een inschrijffor-
mulier en hoort verdere bijzonderhe-
den.
Pastor Johan Olling: 072-5051275
of pastor@corneliuskerk-limmen.nl

Burendag Heiloo
Prettig wonen in Heiloo, dat is voor
iedereen! 

HEILOO - Ontdek op zaterdag 24
september Heiloo eens op een ande-
re manier.
 
In het kader van de Nationale Buren-
dag organiseert het Platform Vrijwil-
ligers Organisaties Zorg & Welzijn
(PVOZW) een fietsroute door alle
wijken van Heiloo. In elke wijk maakt
u kennis met organisaties die zich
inzetten voor het welzijn van bur-
gers. Ook de Protestantse Gemeente
maakt onderdeel uit van dit platform
en de Ter Coulsterkerk is in de route
opgenomen.
 
Uitnodiging
Alle inwoners van Heiloo, jong en
oud, zijn van harte uitgenodigd om
mee te doen. Start- en eindpunt is
ontmoetingscentrum het Trefpunt,
aan het Abraham du Bois-hof 2. Daar
ontvangen deelnemers bij de start
een duidelijke routebeschrijving met
plattegrond.
 
Bij ieder rustpunt staat een organisa-
tie klaar met een hapje of een drank-
je en informatie over wat de desbe-
treffende organisatie voor de inwo-
ners van Heiloo wil betekenen.
 
U kunt kennismaken met de Whats-
app- buurtpreventie, maar ook met
de Rolstoelbus, het Rode Kruis, Vluch-
telingenwerk en nog veel meer. Bij de
finish is nog meer informatie en kunt

Open Monumentendagen
 
De Protestantse kerk aan de
Zuidkerkenlaan, het enige monu-
ment van Limmen, is dit jaar van de
partij op de Open Monumentenda-
gen, waarvan het thema dit jaar 'ico-
nen en symbolen' is.
Het interieur van de kerk is tamelijk
sober zoals dat in een Protestantse
kerk gebruikelijk is. Maar wel opmer-
kelijk zijn de twee rouwborden en
een epitaaf (zie foto).
Gedurende het jaar van rouw wer-
den de rouwborden aan de gevel van
het huis van de overledene bevestigd.
Later werden deze wel in de kerk
ophangen. Op de muur naast de
preekstoel hangt de epitaaf (graf-
schrift) van Maria du Peyrou, vrouwe
van Limmen (1722 - 1785). Deze be-
staat uit een rouwurn op een plint
met twee consoles. De bedoeling van
een epitaaf was om de nagedachtenis
van de gestorvene op een opvallende
wijze in stand te houden.
Het geheel is van hout vervaardigd.
De urn is getopt door een vlam.
Schuin kruislings liggen twee doven-
de toortsen en midden onder een
knook met daarop een schedel. De
schildjes zijn van haar overgrootou-
ders. De epitaaf bevindt zich in een
trompel’oeil -nis: de nis is erop geschil-
derd, gezichtsbedrog dus. (Bron: De
Protestantse kerk te Limmen, Rein Koele
meij en Kees Druiven)
De kerk is open op zaterdag 10
september van 10.00 tot 17.00 uur en
op zondag 11 september van 11.00
tot 17.00 uur. Iedereen is van harte
welkom om ook de andere symbolen
te bekijken, waaronder de rouwbor-
den en de ‘dooptuin’.

u gezellig napraten! U kunt deelne-
men tussen 11.00 en 15.00 uur.
 
Pak de fiets of laat je rijden.
Meer informatie is te vinden op:
www.vipheiloo.nl. Ook aan mensen
die zelf niet (goed) kunnen fietsen
wordt gedacht. Zij kunnen zich uiter-
lijk tot 9 september melden via tele-
foonnummer: 072-5320281. Of bij
ondergetekende.
 
ds. Hanneke Ruitenbeek
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38 jaar DIRK
(Diaconale Reis Kommissie)
 
Van 24 juli tot 31 juli zijn wij weer een
weekje op vakantie geweest.
Dit keer naar Helvoirt in Brabant. Het
was inspirerend, gezellig, ontspan-
nend en soms zelfs leerzaam.
 
Uitstapjes naar o.a. de Beekse Bergen
op safari, een pannenkoekencruise
op de Waal, op bezoek bij een eenden
boerderij. Ook de St. Jan in Den Bosch
hebben we bezocht. ’s-Avonds ont-
spanning met entertainment en spel-
letjes. De groep bestond uit 30 vakan-
tiegasten en 5 begeleiders.
 
Helaas moesten we aan het eind van
de week meedelen dat er een eind
komt aan het organiseren van deze
vakanties. Het aantal gasten loopt
terug, maar de kosten lopen op. Fi-
nancieel gaat het niet langer.
 
Wij vinden het jammer en dat geldt
nog meer voor onze gasten. Zij be-
grijpen dat dit besluit genomen
moest worden. In oktober komen we
nog een keer bij elkaar om na te pra-
ten over ons reisje. Wij hopen dat
iedereen dan aanwezig kan zijn.
Namens de begeleiders, Marja van Meggelen

Koffiedrinken 
LIMMEN - Na het speciale ‘koffie-
plus’programma in de zomer is er
in ‘Ons Huis’ weer koffiedrinken op
de derde woensdag van de maand.
Op 21 september en 19 oktober is
iedereen van harte welkom van
10.30u – 11.30u. Voor vervoer kunt
u bellen met Margreet Denekamp
(5052871) of Lies koenderman
(5052073)

Gespreksgroepen
HEILOO - De bedoeling van de twee
gespreksgroepen in Heiloo, één in
Oost en één in Ypenstein, is om elkaar
te leren kennen en samen te praten
over een stuk uit de Bijbel. Zo is het
afgelopen seizoen de Filippenzen-
brief besproken, maar tevens bespre-
ken we alles wat ons vanuit ons ge-
loof bezig houdt. Ook dit seizoen
gaan we weer verder, in Oost komen
we bij elkaar op Groot Barlaken 58 en
in Ypenstein zitten we in de huiska-

Wandelen in de
voetsporen van Jezus 
Letterlijk wandelen, via de Jezus Trail,
following His Tale. Wij liepen in de
lente het uitgezette Jezus/wandel-
pad langs heilige plekken van Zijn
verhaal, Zijn woorden en wonderen.
Tijdens deze tocht raakten we op-
nieuw bekoord door het land en zijn
bewoners. Daarvan willen we u graag
deelgenoot maken. Om op verhaal te
komen in het verhaal van de Man van
Nazareth. We nemen u mee met
teksten en foto´s van Nazareth, Cana,
Magdala, Kafernaum en Jeruzalem.
Hoe zag Israël er toen uit? Waarom
ging Jezus in Kafernaum wonen?
Waarom was het gunstig voor vissers
om daar te vissen? Daar waar Jezus
naar Simon Petrus en Andreas riep:
`Kom, volg mij, ik zal jullie vissers van
mensen maken` . . . en meteen lieten ze
alles achter.
Lezing door dhr. Felix van Hulsen en mw.
Jacqueline Elemans. Maandag 26 sept. 
20.00 – 21.30 uur in de kerk in Egmond
a/d Hoef, Herenweg 188  Entree: € 5 

mer van het Alternatief. De avonden
beginnen om 19.30 uur en eindigen
om 21.00 uur.
De data voor Oost: donderdag 22
sept., 20 okt., 24 nov., 26 jan., 23 febr.,
23 mrt., 20 april en 18 mei.
De data voor Ypenstein: dinsdag 6
sept., 4 okt., 8 nov., 10 jan., 7 febr., 7
mrt., 4 april en 2 mei.
Het is fijn wanneer u de meeste
avonden bezoekt. Iedereen, van ieder
geloof, van elke kerk of van geen kerk is van
harte welkom! Aanmelden mag via
072-5323500 of rdvdiest@gmail.com
Roelie van DiestGemeentedag Limmen: 

2 oktober 
De gemeentedag wordt dit jaar ge-
houden op twee locaties van de ‘Mu-
seale hoek’. Als eerste in de protes-
tantse kerk, met een dienst die fees-
telijk ondersteund wordt door het
koor One More Voice onder leiding
van Paul van Venrooij.
Daarna vertrekken wij naar de ‘ de
Oude School’ aan de Schoolweg 3,
waarin sinds april de Stichting ‘Oud
Limmen’ haar expositieruimte heeft.
Daar wordt uitgebreid koffie met …
gedronken. Na de koffie zal de diri-
gent ons meenemen op een muzikaal
avontuur en kan de expositie bekeken
worden. De dag wordt hier afgeslo-
ten met een lunch.
Willen vrijwilligers voor het maken van
taarten e.d. voor bij de koffie en/of lunch
gerechten zich melden bij Margreet Dene
kamp ( 5052871).
Blijft u voor de lunch, dan graag vóór
28 september opgeven bij Margreet.
Er is een collectebus voor een vrijwil-
lige lunchbijdrage aanwezig!
Wij hopen op een grote opkomst en
een gezellige dag. De kerkenraad.

Missionaire Specialisatie
Zoals u wellicht weet is het studiever-
lof van predikanten op de schop ge-
gaan. Nu moeten wij in een periode
van vijf jaar punten halen door ver-
schillende cursussen te volgen.
 
Ik heb, in plaats van losse cursussen,
gekozen voor een tweejarige oplei-
ding. Dat kan ook. Ik ben aangeno-
men voor de Opleiding Missionaire Spe
cialisatie.
 
In een groep met 17 collega’s gaan
we ons doelgericht bezig houden
met kerk zijn in deze tijd. Naast col-
leges en intervisie zijn er ook excur-
sies naar plekken waar wordt geëx-
perimenteerd met nieuwe vormen
van kerk zijn. De eigen gemeente is
echter ook een belangrijk uitgangs-
punt voor verdere studie. Daartoe
wordt ook de kerkenraad betrokken
bij de studie. Ik zal de komende twee
jaar dus regelmatig op pad zijn. Ik zal
u op de hoogte houden.
ds. Hanneke Ruitenbeek
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Raad van Kerken 
Castricum
 
 

 
Het volledige programma van dit seizoen
kunt u vinden in het programmaboekje en
op www.rvkcastricum.nl
 
Vaste ondelen die nu starten zijn b.v.:
Theologisch café: Europa in 1870-1914: 
vrijdagmiddagen 23 sept., 7 okt. etc.
Leerhuis: 'Zin in de ouderdom' door
ds. Dick van Arkel: 
dinsdagavonden 4 en 25 oktober.

Lezing over Barmhartigheid
in de Vredesweek, op donderdag 22
september, in de Maranathakerk te
Castricum.
Paus Franciscus heeft dit jaar uitge-
roepen tot een jaar van barmhartigheid.
In een wereld vol spanningen, ang-
sten, ja, zelfs oorlog en allerlei soorten
geweld is dit een heel ander geluid.
 
Is het jaar van barmhartigheid alleen
maar voor katholieken? We hopen
van niet. Nadenken over barmhartig-
heid is misschien oecumenisch wel
veel belangrijker dan kijken naar the-
ologische en kerkelijke verschillen.
 
Prof. dr. Bart Koet zal de Bijbelse visie
op barmhartigheid met ons bekijken.
In een lezing voorzien van beelden
zal hij met ons nadenken over de
Bijbelse wortels van het Nederlandse
woord barmhartigheid. Dat woord is
niet direct een woord uit de spreek-
taal en het is eigenlijk ook geen
woord uit de Hebreeuwse Bijbel.
Barmhartigheid lijkt geen woord van
2016, maar misschien als we met el-
kaar nadenken vinden we wel nieuwe
woorden. Belangrijkste is echter dat
we ons laten inspireren tot een open
hart, open oren, misschien wel dat we
samen een nieuw woord vinden:
warmhartigheid?
Aanvang. 20.00 uur,
entree € 3 (incl.koffie/thee)

Trio Wilde Eend 
speelt ‘De Golem’, een voorstelling
(voor volwassenen en kinderen vanaf
12 jaar) waarin zwijgende film, live-
muziek en vertel-theater gecombi-
neerd worden. Oude bioscooptijden
herleven op een heel nieuwe manier!
 
De eeuwenoude legende van de
Golem handelt over een reus van klei
die door rabbi Leib tot leven wordt
gewekt om Joden in het getto van
Praag te beschermen tegen hun vij-
and. Een oerverhaal over angst, hoop
en verzet. Het laat zien hoe ‘monster-
lijke’ vijandsbeelden ontstaan en stelt
de vraag hoe we ‘monsters’ in onszelf
ontdekken en te lijf kunnen gaan. Hoe
we hoop kunnen koesteren in barre
tijden. Kortom: een sterk verhaal met
een actuele betekenis.
 
Trio Wilde Eend speelt in deze voor-
stelling o.a. (joodse) Klezmer, Balkan-
muziek en eigen composities. 
Een filmklassieker is Der Golem, wie er in
die Welt kam (1920) van Paul Wegener.
In expressionistische beelden wordt
het verhaal van de Golem verteld.
Verteller en muzikant Gottfrid van Eck
bewerkte zowel de legende als de film
en maakte op basis daarvan een the-
atrale vertelling. Daarin verweefde hij
ook iets van zijn eigen ‘monsters’. 
 
Zaterdag 1 oktober 15.00 uur, Mara-
nathakerk; € 5 (incl. koffie/thee)

Eind september start het nieuwe sei-
zoen van oecumenisch centrum De
Zwaan in Alkmaar. 
Vanuit onze inspiratie en ons hart met an
deren omgaan, zoals we zelf graag behan
deld willen worden, dat staat centraal bij
De Zwaan. Zowel in het programma
als in het inloophuis. 
Het jaarprogramma vindt u in de kerk
en op www.dezwaan-alkmaar.nl 
Voor meer informatie: tel. 06-55276104
Annemarie Pronk, programmacoördinator

Een nieuw seizoen vol
activiteiten...
Als commissie "Rond de Waterput"
hebben we voor het nieuwe seizoen
een breed aanbod van allerhande
activiteiten samengesteld op het ge-
bied van spiritualiteit en geloofsver-
dieping. Wij streven naar een gevari-
eerd aanbod van lezingen, gespreks-
groepen, exposities, muziek en
drama; aansprekend, uitnodigend tot
bezinning en vooral oecumenisch.
Op de Heiloose uitmarkt Uit & Zo op
zaterdag 3 september wordt het
programma voor het eerst gepresen-
teerd en op de zondag erna worden
de programmaboekjes uitgedeeld na
de kerkdienst. Wanneer u beide mist,
kunt u na 5 september in de hal van
de Ter Coulsterkerk of de Protestant-
se Kerk te Limmen een boekje met
het programma afhalen. Daar vindt u
tevens de mogelijkheid om u voor
deze activiteiten aan te melden. Dat
kunt u overigens ook doen via www.
ronddewaterput.nl waar ons pro-
gramma ook te vinden is.
We hopen op een inspirerend en
vruchtbaar seizoen.
Namens de commissie “Rond de
Waterput”, ds. Edward Kooiman

Wat vieren we zondag?
HEILOO - Maandagmiddag 5 september
bent u van harte welkom bij de
preekvoorbereidingsgroep.
Een paar keer per jaar bespreken we
op maandagmiddag met een (wisse-
lende) groep geïnteresseerden het
bijbelverhaal dat de zondag daarop in
de kerkdienst aan de orde komt. 
We lezen dit keer uit Genesis 32: over
het gouden stierkalf.
Ik zie u graag, u kunt aanschuiven
zonder u van te voren te melden. 
Maandag van 13.30 - 15.00 uur in de
Kapel van de Ter Coulsterkerk.
ds. Hanneke Ruitenbeek

Achterpagina
Het gebed is een deel van een gebed dat is
uitgesproken tijdens een bijeenkomst in
juni van het Middle East Council Churches
(MECC), de Raad van Kerken in het Midden-
Oosten,  partner van Kerk in Actie.
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Heer, onze Vader, wij treuren over het geweld en het lijden in het Midden-Oosten.
We huilen met hen, wier land verwoest is door oorlog.

We huilen met hen, die hun huizen door geweld en vernieling zijn kwijtgeraakt.
We huilen met hen, die alles achter hebben gelaten,

op zoek naar een beter leven voor hun kinderen en families.
  

We huilen om de duizenden kinderen, vrouwen en mannen
die hun leven op zee verloren zijn, op zoek naar veiligheid en vrede.

We huilen ook omdat we onszelf medeplichtig maken, wanneer we onze ogen
sluiten voor het lijden en de toestand van onze broeders en zusters.

Of wanneer we geloven dat we vrede tot stand kunnen brengen
door extremisme met meer geweld te bestrijden.

  
We huilen omdat we ons machteloos en hulpeloos

voelen, omdat we niet in staat zijn om conflicten te beëindigen.
Conflicten waar vooral mensen onder lijden die slechts in vrede willen leven.

We huilen omdat we weten dat dit niet de manier is
waarop God wil dat wij elkaar behandelen als mensen.

We huilen omdat we weten dat dit niet de droom van God is voor deze wereld.
We huilen omdat we niet weten wat we anders moeten doen...

  
God, wees met de ontelbare miljoenen die dagelijks moeten vechten om te overleven.

Met hen, die hun moeders, vaders, zussen en broers verloren hebben door
zinloos geweld, aangezwengeld door menselijke haat, hebzucht en verwaarlozing.

God, troost hen, heb genade, heel hen en red hen.
  

God, vergeef ons, wij hebben Uw genade nodig.
Geef ons de kracht om los te komen van onze medeplichtigheid,
om Uw mededogen, Uw liefde en Uw vrijgevigheid te omarmen,

om water aan de dorstigen te geven, voedsel aan de hongerigen, een schuilplaats
voor de daklozen en een plek waar vluchtelingen zich welkom voelen.

  
God, wees met ons als wij Uw vrede zoeken en naar Uw gerechtigheid willen leven.

God, wees met ons allen.
In de naam van Jezus Christus.

  
Amen.

Gebed voor het Midden-Oosten


