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Bedankt!
Na de zondagsdienst en de koffie in
Ons Huis op 28 augustus, waar ik niet
bij kon zijn, werd ik thuis verrast met
een enorm boeket rozen. Edith
plaatste de bloemen heel artistiek in
de vaas, waarna er ook nog tijd was
voor een praatje bij een kopje koffie.
De rozen waren prachtig, het bezoek
erg gezellig en ik wil iedereen hartelijk
bedanken voor deze bemoediging.
De tijd van revalidatie na een bot-
breuk begint naar zijn eind te lopen.
Ik hoop dat de breuk goed genezen
is zodat ik snel weer lopend naar de
kerk kan komen. Ik ga er voor!
Yvonne van der Palen

Na vijfentwintig jaar...
Heel veel dank voor de bloemen,
brieven en kaarten die ik vanuit Hei-
loo ontving bij mijn afscheid in Wa-
geningen op 4 september jl.
Het doet goed te merken dat velen,
ook na zoveel tijd, nog altijd een
goede herinnering aan ons bewaren.
Die goede herinnering, die is weder-
zijds. Hartelijke groet, ook namens
Marion, Arie Boelhouwer

Viering voor de kerk in
het Midden-Oosten
 
Op 17 september is er in de Oude
Lutherse kerk aan het Spui in Amster-
dam s´ avonds een viering gehouden
in het kader van de Actieweek van Kerk
in Actie voor de kerk in het Midden-Oosten. 
De kerken in Syrië, Irak, Jordanië en
Libanon hebben het moeilijk door de
gevolgen van de uitzichtloze burger-
oorlog in Syrië, die al vijf jaar duurt.
In Syrië is twee derde van de leden
gevlucht. Er zijn kerkenleden ver-
moord. De kerken in de omringende
landen doen al het mogelijke om
vluchtelingen op te vangen. Maar de
rek lijkt er uit. Vandaar deze actie-
week met steun en gebed voor de
kerk in het Midden-Oosten.

 
Voorgangers in de Lutherse kerk
waren ds. Marieke Brouwer, predi-
kant van de Lutherse kerk, ds. Karin
van den Broeke, preses van de Pro-
testantse Kerk in Nederland, Sara
Savva, medewerker van de grootste
christelijke hulpverleningsorganisa-
tie in Syrië en George Sabra, directeur
van de Near East School of Theology
in Beiroet, Libanon. Aan deze theolo-
gische opleiding worden voorgan-
gers en kerkelijk werkers van met
name protestantse kerken opgeleid.
Onder de studenten bevinden zich
ook gevluchte Syrische christenen.
 
Op dezelfde tijd en met grotendeels
dezelfde liturgie is er in Limmen een
viering gehouden in de Protestantse
kerk. Medewerkenden waren Sybren
Boukes (piano), Lies Koenderman,
Karin van Splunter en ds. Floor J. van
der Wind. De kleine groep aanwezi-
gen zong een Aramees Kyrië: 
´Moran ethra ha-ma-lain´
Dit betekent ´Heer, ontferm U´ en is
geschreven door de aartsbisschop
van de Syrisch-orthodoxe kerk van
Antiochië en de Grieks-orthodoxe
aartsbisschop van Aleppo. Zij werden
beiden ontvoerd op 22 april 2013.
Over hun lot is niets bekend.

Bijzonder is dat een aantal jaren ge-
leden ds. Avedis Boynerian samen
met mij is voorgegaan in Limmen. Hij
is predikant van de Armeens Evange-
lische kerk in Aleppo. Van hem is ook
al tijden niets meer vernomen bij Kerk
in Actie.
 
Heel indringend kwamen in Limmen
de uitgesproken impressies uit Syrië
en uit Libanon tot klinken evenals de
gebeden. De opbrengst van de col-
lecte aan het einde van de dienst is
bestemd voor de kerken in het Mid-
den-Oosten. In Heiloo en Limmen is
er in de diensten op 25 september
een collecte voor het hetzelfde doel
gehouden.
 
ds. F.J. van der Wind
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De wonderen
door Han G. Hoekstra
 
 
De wonderen zijn de wereld nog niet uit,
maar of dat waar is moet je zelf ontdekken.
Misschien wel aan de trekvogels die trekken,
of aan de klimroos, of het fluitekruid,
of aan het vliegtuig, sneller dan 't geluid,
aan de giraffen met hun lange nekken.
 
De wonderen zijn de wereld nog niet uit,
ontdek het maar en zoek op alle plekken,
de sterrenpracht, je hand, je eigen huid,
de dorre boom waaraan het twijgje ontspruit,
de zon die uit de regen kleur kan wekken.
Luister, en kijk! Ontdek wat het beduidt:
 
De wonderen zijn de wereld nog niet uit.
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Kerkdiensten
 
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
Cultuurkoepel: Marie-José van Bolhuis
m.m.v. One More Voice
Witte Kerk: 16.00 uur, Cantate-uur
Bach: BWV 188 (zie hiernaast)
Liturg: ds. Hanneke Ruitenbeek
 
 16 oktober, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. F.J. van der Wind
collecte: KiA werelddiaconaat
Protestantse kerk Limmen: 
ds. D.C. Nicolai, Zandvoort
collecte: KiA werelddiaconaat
Cultuurkoepel: Marie-José van Bolhuis
m.m.v. de Zanggroep 
 
23 oktober, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. F.J. van der Wind
collecte: Voedselbank Alkmaar (pag.8)
Prot. kerk Limmen: ds. R.J. Blaauw
Heilig Avondmaal
collecte: Kerk zonder Grenzen
Cultuurkoepel: Hilda de Haan
met Saskia Terpstra
 
30 oktober, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. E.J. Kooiman 
m.m.v. de Cantorij
collecte: Opvang Vluchtelingen
Protestantse kerk Limmen:
ds. J. Bouma, Bilthoven 
collecte: Nigeriaanse dorpen (pag.8)
Cultuurkoepel: Marie-José van Bolhuis
m.m.v. de Zanggroep 
 
6 november, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek
Heilig Avondmaal
collecte: ZWO-project
Prot. kerk Limmen: ds. R.J. Blaauw
collecte: Fonds onderh. Ons Huis
Cultuurkoepel: Marius Braamse
met Ensemble Bert Rootmensen
 
13 november, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk:
 ds. A. Boelhouwer, Wageningen
collecte: KiA Binnenlands diaconaat
Protestantse kerk Limmen: 
ds. M. Beitler, Castricum
collecte: KiA Binnenlands diaconaat
Cultuurkoepel: Marie-José van Bolhuis
met de Zanggroep

Cantatedienst in
de Witte Kerk
Zondag 9 oktober 16:00 uur is er
een cantate-uur in de Witte Kerk. Er
zullen twee cantates ten gehore
worden gebracht, Johann Sebastian
Bach's BWV 188, 'Ich habe meine
Zuversicht' en 'Wer nur den lieben Gott läßt
walten' van Felix Mendelssohn Bart-
holdy. Beide cantates zullen uitge-
voerd worden door Collegium Voca-
le Camerata o.l.v. Gerard Leegwater. 
Zoals gebruikelijk in Bach's tijd wor-
den de cantates uitgevoerd binnen
de liturgische context waarvoor ze
bedoeld zijn. Liturg is ds. Hanneke
Ruitenbeek.

'Ich habe meine Zuversicht' wordt inge-
leid door een instrumentale sinfonia
voor orgelsolo en orkest, waarbij
gebruik gemaakt zal worden van het
vorig jaar gerestaureerde kabinetor-
gel. Vervolgens klinken er recitatie-
ven door bas en sopraan en een
tweede aria door de alt. De cantate
wordt besloten met een koraal.
De cantate 'Wer nur den lieben Gott läßt
walten' bestaat uit vier delen. Na het
openingskoraal volgt een koordeel in
motetstijl waarbij de cantus firmus
(de koraalmelodie) in lange noten -
door de bassen wordt gezongen. Na
een wonderschone sopraan-aria volgt
een derde koordeel waarmee de
cantate wordt afgesloten.
 
De toegang is vrij. Wel is er bij de
uitgang een collecte ter bestrijding
van de kosten.     De cantatecommissie

Oecumenische vespers
 
Het Liturgiekoor in Castricum orga-
niseert dit seizoen oecumenische
vespers over het thema: de 7 Werken
van Barmhartigheid. Elke vesper wordt
een deskundige in een werk van
barmhartigheid uitgenodigd. 
De vespers op 12 nov. en 11 maart
worden voorafgegaan door een lied-
middag. Vanaf 13.30 uur is dan ieder-
een welkom om de liederen in te
studeren en mee te zingen die aan
het eind van de middag in de vesper
zullen worden gezongen. Voor een
liedmiddag wordt een bijdrage van
€ 5 gevraagd voor de muziek.
Wie mee wil zingen met het Liturgie-
koor bij de overige vespers is welkom
bij het instuderen van de liederen om
10.00 uur in de Dorpskerk. Opgeven
bij de dirigent: jellejan@jjklinkert.nl
De vespers vinden plaats in de Dorps-
kerk, Kerkepad 1 te Castricum, zater-
dag om 17.00 uur.
De data en onderwerpen zijn:
8 oktober: De hongerige voeden 
12 november: De zieke verzorgen 
24 december: kerstvesper De vreem
deling herbergen (aanvang 21.00 uur) 
18 februari: De gevangene bezoeken 
11 maart: De bedroefde troosten

Cursus iconen maken
‘Draagt elkanders lasten’
 
Van donderdag 27 tot en met zater-
dag 29 oktober kunt u leren een
icoon te maken onder begeleiding
van Jos en Marijke Vermeulen. De
iconen worden niet op de traditione-
le manier met speciale verf gemaakt,
maar met potloden en viltstiften. 
 
In het kader van het Jaar van Barm-
hartigheid is het onderwerp mantelzorg.
U kunt kiezen uit iconen met afbeel-
dingen van de goede herder, de
barmhartige Samaritaan, Martinus,
Christophorus, Rafael en Tobias, Joris
en Nicolaas. Na afloop zullen de ico-
nen tentoongesteld worden in de
kerk. Na een inzegening tijdens een
eucharistieviering kunt u uw icoon
dan een mooi plekje thuis geven.
 
27 en 28 oktober 19.30-22.30 uur,
zaterdag 29 oktober 10.00-13.00 uur
Willibrordushuis, Westerweg 267
Heiloo, € 15,- per persoon
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Gijs Frieling brengt vaker schilderingen op wanden van
monumentale gebouwen aan. Hij wordt in zijn introduc-
tie naast schilder muralist genoemd. Dat betekent muur-
schilder. Toen ik er over nadacht, bedacht ik dat muren
vaker beschilderd worden. Denk maar aan fresco’s tot aan
graffiti.
 
De andere kunstenaar heet Job Wouters. Hij is bekend
om zijn baanbrekende synthese van illustratie en belet-
tering. In een steeds verder gedigitaliseerde wereld weet
hij het schilderen van letters en teksten tot kunst te ver-
heffen. Het is erg mooi dat dit in een kerk geschiedt. De
kerk was vroeger het domein van monniken die soms
jarenlang handschriften minutieus overschreven.
 
Ik liep al een tijdje rond met deze tekst, toen ik op een
zondag een paar weken geleden de bevestiging bijwoon-
de van een bevriende collega in Friesland, in de eeuwen-
oude St. Jan in Deinum. De collega werd hartelijk welkom
geheten. Een van de thema’s was op reis gaan met elkaar
tot eer van God op allerlei manieren.
 
Daarbij zul je van alles tegenkomen, in nieuwe contacten
met mensen, die leven te midden van land, lucht en water.
De cantorij versterkte het welkom door het prachtig
uitgevoerde ´Welcome´ van Georg Friedrich Händel. De
volledige titel luidt ́ Welcome as the dawn of day, to the pilgrim
on his way´ waarbij het welkom vergeleken wordt met het
aanbreken van de dag voor de pelgrim onderweg. 
                                                                                         
Gebrandschilderd raam 
De cantorij stond in het koor van de kerk. Midden in het
koor was een gebrandschilderd raam aangebracht, met
exact dezelfde scene uit het evangelie naar Mattheüs, de
doop van Jezus door Johannes de Doper, gemaakt door
kunstenaar Hans Almekinders (afb. zie pagina 6) Zij stonden
midden op het lange smalle raam. Bovenin zweefde de
witte duif, onderin het raam lichtte de vis op, in subtiele
kleuren. De dag werd lichter en warmer. De pelgrimstocht
kon beginnen.
Ik hoop dat de gemeentedag in Limmen dezelfde sfeer
zal ademen, een sfeer van welkom, nieuwe ontmoetin-
gen en aangestoken worden door sprankjes vuur.

´Hij zal u dopen met vuur´
ds. F.J. van der Wind
 
In de Domkerk in Utrecht, op een wand tegenover de
ingang, is een tijdelijke schildering aangebracht door
twee kunstenaars, Gijs Frieling en Job Wouters. In sierlij-
ke blauwe letters staat geschreven ´Hij zal u dopen met
vuur´, naar het evangelie van Matteüs.
 
In aarderood springen vissen als het ware op, boven en
onder deze tekst. In geel zijn een soort vuurvonken
aangebracht, met blauw omrand. 
 
Gemeentezondag Limmen
De tekst vormt het thema van de gemeentezondag in
Limmen. One More Voice uit Heiloo komt op bezoek. De
combinatie van de tekst met het gospelkoor lijkt mooi te
worden. Na de bijdragen in de dienst zullen de gemeen-
teleden en koorleden onder leiding van dirigent Paul van
Venrooy in de Oude School de tekst muzikaal verder
uitwerken. De hele museale hoek komt die zondag tot
klinken, want in de kerk is die middag ook nog een
concert.
 
Matteüs
´Hij zal u dopen met vuur´ is een verkorte versie van de tekst
uit Matteüs. In de opvatting van kunstenaar Gijs Frieling
staan de elementen water en vuur voor twee in elkaars
verlengde liggende aspecten van het geloof, voor twee
elkaar opvolgende stappen.
Water staat voor de doop, waardoor iemand opgenomen
raakt in de kerkelijke gemeenschap.
 
Dichtbij de beschilderde wand bevindt zich de grote
stenen doopvont. De daarop aangebrachte voorstellin-
gen verwijzen naar de betekenis van de doop. Het is het
begin van een nieuw leven.
 
En het is een leerschool met herhaling en oefening, die
in het vieren van de liturgie tot uiting komt. Op de
doopvont is er een verwijzing naar het volk van Israël
aangebracht, dat door de woestijn door de grensrivier de
Jordaan heentrekt naar het land van Gods beloften. Er is
daarnaast een verwijzing naar Johannes de Doper die
Christus in het water van de Jordaan doopt. Op dat
moment verschijnt de Heilige Geest boven hen in de
vorm van een duif. Het blauw van de sierlijke letters van
het kunstwerk verwijst naar het water, evenals de randen
van de vuurvonken. Er blijft een verband tussen water en
vuur.
 
Vissen
De vissen, die in aarderood geschilderd zijn, staan voor
de vis als een van de oudste christelijke symbolen. De
specifieke aardetint verwijst naar een vervaagde eeuwen-
oude muurschildering daarboven in dezelfde kleur.
De kunstenaar associeert het rood met vuur, en sterker
nog,  met het op een intiemer en intenser niveau aange-
sproken worden. De tekst bij de ingang behelst een
ontmoeting, waarop het op individueel niveau aankomt.

'Dopen met vuur' wandschildering
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Op 15 september is overleden Geor-
ge ter Braake. Hij is weduwnaar van
Mathilda Johanna Maria ter Braake-
van Roon. De heer Ter Braake woon-
de de laatste jaren in zorgcentrum
Lauwershof te Oudorp. Daarvoor
woonde hij aan de Laan van Frans in
Heiloo. In zijn arbeidzame leven heeft
hij bij een groot farmaceutisch bedrijf
gewerkt. Bij de afscheidsdienst in de
aula van de Algemene Begraafplaats
luisterden we naar de Herfst van de
Vier Jaargetijden van Antonio Vivaldi.
De tekst voor de overdenking kwam
uit een gedeelte van de Bergrede. Na
de dienst was de begrafenis.
Sterkte en troost voor Isabel, zijn
dochter, de verdere familie en ver-
wanten.
ds. F.J. van der Wind

Raamschildering 'De doop van Jezus door Johannes'  door Hans Almekinders, zie pag. 5

Wij gedenken
 
Op vrijdag 2 september j.l. overleed
Ger van Diest na een langdurig ziek-
bed op de leeftijd van 83 jaar. Ger
woonde met zijn vrouw Roelie op het
Groot Barlaken.
 
De laatste weken verbleef hij - van-
wege een steeds brozere gezondheid
- in zorgcentrum “Westerhout”. Die
laatste tijd was zeker niet gemakkelijk.
Boven de rouwadvertentie stonden
woorden uit Johannes: “Ik ben de
Weg, de Waarheid en het Leven”.
Daarin had Ger een groot vertrouwen
en dat vertrouwen heeft hem ook
geholpen in die laatste moeilijke tijd.
Op woensdag 7 september vond de
uitvaart plaats in besloten kring.
We wensen zijn vrouw en kinderen
en allen die hem lief en dierbaar
waren kracht en Gods Zegen.
 
ds. Edward Kooiman

_____________________________________

‘500 jaar protestant’ krijgt een jaar lang
alle aandacht in én buiten de Protes-
tantse Kerk in Nederland.

Een startviering in Amsterdam, een
estafette van provincie naar provin-
cie, tal van activiteiten in het hele land
en een slotviering in Utrecht. 31
oktober - Hervormingsdag - is voor-
goed verbonden met het jaar 1517.
Kerkhervormer Maarten Luther pre-
senteerde toen zijn ‘95 stellingen’ in
Wittenberg. Velen zien het als het
begin van de Reformatie en het ‘pro-

testantisme’. Op 31 oktober 2017 is
dat vijf eeuwen geleden. De Protes-
tantse Kerk in Nederland grijpt het
jubileum aan om, samen met ande-
ren, 500 jaar protestantisme te mar-
keren. Twaalf maanden achtereen,
vanaf 31 oktober dit jaar.
 
Zie ook: www.protestantsekerk.nl/actueel/
campagnes/2017-500-jaar-protestant
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zijn er om op te lossen en dus niet
door de deuren te sluiten.

In Engeland blijkt dat het kerkbezoek
vooral in de grote historische kerken
in middelgrote steden weer aantrekt.
De verklaring daarvoor is, dat het
gebouw zelf het Evangelie preekt.  Als
je er in geweest bent, dan ben je al
letterlijk naar de kerk geweest, zonder
nog maar één woord gehoord te
hebben. Zo ervaren bezoekers dat,
hier woont het Evangelie, hier woont
God.

Jet Bussemaker heeft gelijk. Kerken
moet je binnengaan. Maar dan moe-
ten wij die deuren wel opzetten.

Hans van Ark, programma-manager
 Missionair Werk en Kerkgroei.
Bron: www.protestantsekerk.nl/actueel, be
richt d.d. 25 juli 2016

Deuren open!
Hans van Ark pleit voor kerken die
elke dag open zijn: “In de kerk woont
het Evangelie.”

Minister Jet Bussemaker was onlangs
aanwezig bij de boekpresentatie van
een nieuw boek over kerkinterieurs
in Nederland. In haar reactie zei ze:
“Kerken moet je binnengaan!” Opval-
lende woorden voor deze minister,
maar ze zijn me uit het hart gegrepen.

Ik heb al vaak gepleit voor langdurige
openstelling van álle kerkgebouwen
in Nederland. Dus niet alleen de hele
bekende, en niet alleen een paar
uurtjes in het toeristenseizoen. Elk
kerkgebouw zou dagelijks de deuren
wijd open mogen zetten, om gastvrij
mensen te ontvangen. Liefst zonder
een goedwillende vrijwilliger achter
een tafeltje, die je met argusogen
volgt, terwijl jij de kerk verkent.

In mijn eigen gemeente hadden we
niet het mooiste kerkgebouw van
Nederland. Toch waren er  mensen
die graag overdag een uurtje de kerk
in wilden. Omdat de kerk voor hen
een heilige en heilzame plek was,
waar ze rust vonden. Ze kregen de
sleutel en konden zelf de kerk in. Ei-
genlijk vind ik dat te ‘minimaal’. Laten
we gewoon het gebouw altijd open
zetten, want dat kerkgebouw zou
voor iedereen en altijd een heilige en
heilzame plek kunnen zijn. Het huis
waar God woont.

Gastvrij
In het buitenland doen we het met
regelmaat, even een kerk binnenlo-
pen. Soms mooi, soms lelijk, maar
toch even binnenkijken. De kleine
kerkjes in de kleine dorpjes vind ik het
mooist. Rust, koelte, het flakkeren van
een enkele kaars en de sfeer van
gastvrijheid. Hier vertrouwt men er
op, dat mensen niks meenemen.

In Nederland is dat het eerste wat
bezorgde kerkrentmeesters zich af-
vragen: “Wat zullen bezoekers dan
wel niet meenemen?” Nou, ik zou het
avondmaalszilver wel wegzetten,
maar als iemand een liedboek, bijbel
of kaars wil meenemen...... dat het hen
tot zegen moge zijn!  Natuurlijk zie ik
best praktische bezwaren, maar die

Landelijke Agenda
 
Inspiratiefestival op Terschelling
28, 29 en 30 oktober 2016  
 
Opladen voor een nieuw kerkelijk jaar
door samen met geloofsgenoten uit
te waaien op Terschelling, kan op 28,
29 en 30 oktober. De Protestantse
Theologische Universiteit en de Pro-
testantse Kerk organiseren samen
met de kerken van Terschelling en
andere organisaties dit najaar een
weekend geestelijk uitwaaien op het
Inspiratiefestival.

Op het programma staan onder an-
dere lezingen van inspirerende Ne-
derlandse theologen, (meezing)con-
certen, spirituele strandwandelingen,
vieringen, vertellingen, theater, dans
en veel muziek en andere cultuur.
Ook kunnen deelnemers inspiratie
opdoen voor de dagelijkse kerkelijke
praktijk in workshops, bijvoorbeeld
over geld in de kerk of het opzetten
van een pioniersplek. Het program-
ma is nog volop in ontwikkeling.
Meer informatie: www.pthu.nl/inspi-
ratiefestival.
 
 
 
Kerk en Wereld-lezing
 
Op 4 november, 14.00 - 16:30 uur,
houdt prof. dr. Joep de Hart de Kerk
en Wereld-lezing. De titel van de le-
zing is 'Twee overzijden die elkaar
vroeger schenen te vermijden, wor-
den weer buren'.
Het gaat over sociale verschillen en
de overbrugging daarvan en met
name de rol van religie en kerk daar-
bij.
Prof. dr. Joep de Hart is bijzonder-
hoogleraar op de Leerstoel ‘Kerk en
Wereld’ die Kerk en Wereld en de
Protestantse Theologische Universi-
teit (PThU) samen hebben ingesteld.
Deze leerstoel houdt zich bezig met
geloofsvernieuwing.
Godsdienstsocioloog dr. Joep de
Hart is tevens senior wetenschappe-
lijk medewerker bij het Sociaal Cultu-
reel Planburreau. 
 
Dagvoorzitter: Vincenza la Porta
Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36 te
Amsterdam Toegang: Gratis

Niet de religieuze daad maakt 
 

iemand tot christen,
 

maar de deelname aan Gods 
 

machteloosheid in de wereld. 
 
Dietrich Bonhoeffer
_____________________________________

_____________________________________
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Collectes bij de kerkdiensten
16 oktober: Kerk in Actie  
Werelddiaconaat, wereldvoedseldag
 
De organisatie ICFON zet zich in voor
een betere voedselproductie voor
bewoners van bergdorpen in Nepal.
Dit doet zij met ondersteuning van
Kerk in Actie. Wanneer dorpsbewo-
ners meer voedsel produceren, stijgt
hun inkomen. Op den duur verbete-
ren hierdoor ook hun levensomstan-
digheden.
De dorpsbewoners krijgen onder
andere landbouwtrainingen van
ICFON. Daar leren ze hoe ze braaklig-
gende grond weer kunnen bewerken
en hoe ze erosie kunnen bestrijden.
Ook oefenen ze met nieuwe land-
bouwmethoden om hun opbrengst
te verhogen en leren ze hoe ze hun
producten het beste kunnen verko-
pen op de markt.
Gezinnen kunnen een lening krijgen
van 60 euro om een geit aan te
schaffen en een training te volgen
voor de verzorging. Zo kunnen ze
bijvoorbeeld geiten fokken. Dorpsbe-
woners kunnen zich ook aansluiten
bij een spaargroep of een alfabetise-
ringscursus volgen. Dankzij ICFON
ontwikkelen zij niet alleen nieuwe
vaardigheden, maar leren ze ook zelf
het heft in handen te nemen en ont-
wikkelen zij zich tot zelfbewuste en
krachtige dorpsbewoners.
De collecteopbrengst is bestemd
voor ICFON en andere werelddiaco-
nale projecten van Kerk in Actie.

23 oktober Heiloo: Voedselbank
Deze zondag worden er  producten
ingezameld voor de voedselbank in
Alkmaar.
 
We hopen dat u allemaal veel pro-
ducten meeneemt zodat de kratten
allemaal vol worden! Het gaat hierbij
vooral om de volgende producten:
rijst, pasta, pastasaus in pot, suiker,
koffie, soep in blik, groente in blik, vis
in blik, olie, broodbeleg (pindakaas,
jam e.d.) tandpasta en wasmiddel.
 
Ook al trekt de economie aan, er zijn
nog altijd mensen / gezinnen die voor
een groot deel van hun maaltijden
afhankelijk zijn van de pakketten die
ze elke week op kunnen halen bij de
voedselbank. We hebben goede con-
tacten met een aantal leveranciers.
We krijgen redelijk veel verse produc-
ten van producenten uit de regio en
van winkels. Ook een aantal mensen
die een volkstuin hebben weten de
weg naar de voedselbank te vinden
en doneren hun overtollige produc-
ten in de Pettemerstraat! Helaas krij-
gen we minder houdbare producten,
ook omdat de leveranciers hun pro-
ductie steeds beter gaan plannen.
Daarom doen we een beroep op u
om houdbare producten te doneren.
Met de opbrengst van de collecte
kunnen we producten kopen die we
weinig krijgen maar die voor de
mensen erg belangrijk zijn.
 
Giften zijn altijd welkom!
Op NL06RABO 0116 6090 79 
t.n.v. de Voedselbank Alkmaar
Ina Bras van de Voedselbank Alkmaar

30 oktober Limmen: Kerk in Actie: 
ontwikkeling Nigeriaanse dorpen
 
De verhouding tussen christenen en
moslims in Noord-Nigeria is gespan-
nen. Door de terreur van Boko Haram
zijn de conflicten en gewelddadighe-
den onderling nog meer toegeno-
men. De organisatie Justice Peace and
Reconciliation Movement (JPRM), partner
van Kerk in Actie, brengt mensen bij
elkaar. JPRM stimuleert gesprekken
over vrede en gerechtigheid en helpt
de inwoners daarnaast om praktisch
met elkaar aan de slag te gaan.
Bijvoorbeeld door gezamenlijk een
waterput te slaan of een weg aan te
leggen. Volwassenen kunnen boven-
dien bij JPRM terecht om te leren
lezen en schrijven en om spaargroe-
pen op te zetten. Het doel is dat deze
mensen hun kennis en hun geld zélf
in gaan zetten voor het gemeen-
schappelijk belang. Het effect van de
samenwerking is groot. De dorpsbe-
woners overbruggen hun verschillen.
Ze ervaren nu saamhorigheid en
vertrouwen in plaats van wantrou-
wen en vooroordelen. In de dorpen
waar JPRM actief is, ontstaat een
veiliger leefklimaat. Bovendien is er
meer welvaart en ontwikkeling, waar
alle bewoners van profiteren. In 2016
werkt JPRM in vijftig dorpen samen
met de bewoners aan vrede, verzoe-
ning en ontwikkeling.
De collecteopbrengst is bestemd
voor JPRM en andere zendingspro-
jecten van Kerk in Actie.

Collecte Werelddiaconaat   

16 oktober 2016 

Meer voedsel in afgelegen 
bergdorpen Nepal

Foto: Kerk in Actie
Jaargang 28, nummer 11 

Collecte Hervormingsdag  

30 oktober 2016 

Bouwen aan 
vrede in Nigeria

Foto: Kerk in Actie
Jaargang 28, nummer 12 
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___________________________________________________________________

Postzegels en ansichtkaarten 
U kunt postzegels en ansicht- en
geboortekaarten sparen voor het
zendingswerk van Kerk in Actie.
 
Vrijwilligers sorteren de postzegels
en ansichtkaarten met veel zorg,
kennis en aandacht. Vervolgens ver-
handelen ze de postzegels via ver-
koopadressen in Nederland en nati-
onale en internationale beurzen. De
ansicht- en geboortekaarten verko-
pen ze aan verzamelaars op beurzen
en bieden ze te koop aan via websites
als Marktplaats. 

Een ansichtkaart is een enkele kaart
met aan de ene kant een afbeelding
en aan de achterzijde ruimte voor
adres en postzegel. Dit zijn verhan-
delbare kaarten, ongeacht de afbeel-
ding.
Let op! (Bijna) alle dubbele kaarten en
enkele kaarten die in een envelop verzon
den worden, zijn oud papier.  Momenteel is
er nog wel handel in dubbele kaarten van
Anton Pieck, 'Voor het Kind' en Stichting
Kinderpostzegels.
 
In de Ter Coulsterkerk en de kerk in Limmen
vindt u in de hal een doos, waarin u postze
gels en ansichtkaarten kunt deponeren.

ZWO HeilooMissionaire Ronde

Om aandacht te vragen en geld in te
zamelen voor het project ´betere
voedselvoorziening door duurzame land
bouw in Centraal Java´ worden de vol-
gende activiteiten georganiseerd:
 
* Zondag 30 oktober kunt u na de
dienst in de Ter Coulsterkerk rijst
kopen. Rijst is op Java vaak het hoofd-
bestanddeel van de maaltijd.
 
* Zondag 6 november zal de ZWO-
commissie meewerken aan de
dienst in Heiloo en zo weer aandacht
besteden aan het project

* Op zaterdag 12 november is er om
18.30 uur een (eenvoudige) maaltijd
in de Ter Coulsterkerk, om ook op
deze manier aandacht te vragen voor
het belang van gevarieerde voeding
op Java. U kunt zich voor deze maal-
tijd opgeven na de diensten van 30
oktober en 6 november. Wij vragen
een bijdrage van €10, waarvan een
deel weer bestemd is voor het pro-
ject.
 
We ontmoeten u graag bij een of meerdere
van deze activiteiten!
Namens ZWO, Marianne Deinum

 
Korte geschiedenis
Vanaf april 2016 tot en met septem-
ber 2018 trekt de Vierde Missionaire
Ronde door de Protestantse Kerk in
Nederland (PKN).
De vierde, vraagt u zich misschien af.
Er waren er dus al drie?
Dat klopt. In 2009, 2011 en 2013
waren er ook Missionaire Rondes, op
initiatief van de afdeling Missionair
Werk en Kerkgroei van de PKN. Door
het hele land werden ontmoetingen
georganiseerd voor predikanten,
kerkenraden en gemeenteleden.
Vragen rondom kerkzijn in een tijd
dat de kerk niet als vanzelfsprekend
groeit en invloed heeft kwamen aan
de orde. Zijn er andere vormen van
kerkzijn te bedenken? Wat stralen we
uit als kerk? Wat geloven we (nog)?
 
‘Deel je leven’
is het thema van de vierde ronde.
‘s Middags spreken predikanten en
kerkelijk werkers elkaar rondom het
rapport ‘Kerk 2025 Waar een woord is, is
een weg’. Het avondprogramma is
speciaal voor kerkenraden en ge-
meenteleden. Deze ronde gaat het
over hoe geloof zichtbaar wordt in
het dagelijks leven. Ook wordt nage-
dacht over het geloofsgesprek bin-
nen de gemeente en daarbuiten.
 
Welkom
Op 10 oktober is de Missionaire
Ronde in Alkmaar. U bent van harte
uitgenodigd voor het avondpro-
gramma in de Vrijheidskerk, Hobbe-
malaan 2, in Alkmaar.
Ontvangst vanaf 19.00 uur; start van
het programma om 19.30 uur.
U hoeft zich niet aan te melden maar
voor wie het leuk vindt om samen te
gaan hangt in de hal van de Ter
Coulsterkerk en de kerk in Limmen
een lijstwaarop u uw naam kunt no-
teren.
Op www.protestantsekerk.nl/missio-
nair kunt u nog gedetailleerder lezen
wat u kunt verwachten.
ds. Hanneke Ruitenbeek

De grootste opbrengst wordt zichtbaar in levens van mensen. Hiermee kan
Kerk in Actie mensen ondersteunen hun leven waardevol te leven.
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Woensdag thema-ochtend
 

Desmond Tutu  
Als thema koos ik het boek van Des-
mond Tutu ´In Gods hand, Mens zijn in
het licht van God´. Het biografisch ge-
tinte boek is geschreven door een van
de meest bijzondere christelijke lei-
ders van deze tijd.
Desmond Tutu speelde een sleutelrol
in de omverwerping van het apart-
heidsregime in Zuid-Afrika. Hij heeft
leiding gegeven aan het werk van de
Zuid-Afrikaanse Commissie voor
Waarheid en Verzoening. Hij ontving
in 1984 de Nobelprijs voor de vrede.
Hij maakte deel uit van een groep
leiders, die samenwerken voor vrede
en mensenrechten wereldwijd. Hij
benadrukt, dat we de natuurlijke
bronnen die God voor ons welzijn ter
beschikking heeft gesteld, niet moe-
ten verspillen en vernielen.
Ieder hoofdstuk besluit met een aan-
tal vragen, die we met elkaar kunnen
bespreken.
 

Picasso
Verder heb ik al het materiaal verza-
meld dat verschenen is ten tijde van
de tentoonstelling ´Picasso in Holland´ 
in het Stedelijk Museum van Alkmaar.
Het is de bedoeling om daarmee een
presentatie te houden over een aan-
tal werken van Picasso. Tegelijk geeft
het materiaal een beeld van Alkmaar
rond 1905, toen de schilder vanuit
Parijs een aantal weken in Schoorl en

Hebt u vervoer nodig, neemt u dan
een dag tevoren tussen 9 en 12 uur
contact op met dhr. van de Raa, tel.
5333199 of 06-48797718.
Voor overige inlichtingen: Ria op den
Kelder tel: 5338895.
De volgende ontmoetingsmiddag zal
zijn op 27 oktober: Simon op den
Kelder verzorgt de film 'Kust op
Kracht, Zand tegen Zee' over kustver-
sterking van de Hondsbossche en
Pettemer zeewering.
U bent allen van harte welkom!
Marijke de Groot

Ontmoetingsmiddag
HEILOO - Donderdag 6 oktober om
14.15 uur starten de ontmoetings-
middagen. Ds. van der Wind verzorgt
de opening. Hierna volgt een lezing
door Lou Sinke en Fons Morsch van
de stichting archeologisch museum
Baduhenna over de archeologie van
Heiloo:
 
"In deze lezing geven we aan op welke bij
zondere plek Heiloo ligt. Er is zelfs sprake
geweest van ‘Heiloo aan Zee’! Hoe belang
rijk was zoet water voor de bewoners en
wat deden ze om dat te verkrijgen? Vervol
gens kijken we hoe weinig er is veranderd
aan de structuur van ons dorp in de loop
van drie eeuwen. Na de pauze komt de ar
cheologische geschiedenis van Heiloo aan
bod. We bespreken enkele vindplaatsen en
laten aan de hand van diverse vondsten het
rijke verleden van Heiloo herleven."
 

Schoorldam heeft gewoond en ge-
werkt. Zijn reis van Amsterdam per
stoomboot naar Alkmaar, zijn bezoek
aan Alkmaar en zijn reis naar Hoorn
geven een interessant beeld van
Noord-Holland in die tijd. Ik wil daar-
na een paar andere schilderijen laten
zien, o.a. Guernica.
 
Voor het najaar zijn de data:
12 oktober, 2 en 30 november van
9.45-11.15 uur in de Ter Coulsterkerk.
U bent allen hartelijk uitgenodigd.
ds. F.J. van der Wind

Cursus Poëzie en Geloof 
Psalmen van nu door eigentijdse dichters.
 
De Psalmen zijn nog steeds een in-
spiratiebron voor vele dichters. Neer-
landica Hanneke Klinkert-Koopmans
verzorgt een cursus over nieuwe
versies van de aloude psalmen maar
ook over eigenzinnige gedichten die
geënt zijn op de psalmen.
 
donderdagen 13 oktober, 10/11, 8/12,
12/1, 9/2, 9/3 (13/4); 9.30 - 11.30 uur
in de Schakel (achter de Dorpskerk,
Kerkpad 1, Castricum); 
€ 20 incl. koffie/thee + reader

Vertel me over vriendschap
is een literair en cabaretesk program-
ma over de vriendschap.

Mozes praat met God
als een vriend en
Jezus noemt zijn
leerlingen vrienden. 
Vriendschap is een
kwaliteit die het leven

mooi maakt. René van den Beld pro-
beert te laten zien en ook natuurlijk
het tegendeel, zodat er wat te lachen
over blijft, al was het maar om curi-
euze mensen die je allemansvrien-
den kunt noemen.
Tekst wordt afgewisseld met muziek.
 
Zondag 30 oktober 15.00 uur, Mara-
nathakerk, Pr. Hendrikstraat 1, Castri-
cum;  € 5.00 (incl. koffie/thee)

www.rvkcastricum.nl

LIMMEN - Het  koffie-uurtje in ‘Ons
Huis’ is op 19 oktober is iedereen van
harte welkom van 10.30 – 11.30u.
Voor vervoer kunt u bellen met
Margreet Denekamp (5052871) of
Lies Koenderman (5052073)
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Grenzen aan de groei en
hoe nu verder?
Over duurzaamheid, economie en de
waarde van het geld
 
We hebben minder te besteden, er
moet flink worden bezuinigd, maar
hoe gaan we hier mee om? Hoe
kunnen we er mee omgaan dat het
traditionele economische model,
gericht op groei, tegen z'n grenzen
schuurt? Zijn er alternatieven? Hoe
gaan we om met de spanning tussen
de reële economie en de zorgecono-
mie die wordt verondersteld in de
participatiesamenleving?
Crowdsourcer Ben Baars, geeft een
lesje 'Geld voor Dummies' en daar-
mee inzicht in de magie en de waar-
de van het geld. Hij geeft zijn visie op
duurzaam ondernemen.
 
ds. Marius Braamse en dhr. Ben Baars
dinsdag 8 november 20.00 uur, Ter
Coulsterkerk, Holleweg 111, Heiloo

Waterputlezing
12 oktober 20.00 uur, Witte Kerk 
De maakbaarheid van de voortplanting
 
De Waterputlezing, die dit jaar aan het
begin van het seizoen wordt gehou-
den, gaat over de verschillende me-
disch-ethische ontwikkelingen aan
het begin van het mensenleven.
Zeg maar: de maakbaarheid van de
voortplanting...
 
Een zwangerschapstest om te voor-
komen dat een kind geboren wordt
met een afwijking? In hoeverre
mogen wij als mensen ingrijpen in de
schepping? Wat zijn de mogelijkhe-
den en wat zijn de gevaren van ingrij-
pen in het genetisch materiaal? Welke
ethische afwegingen moeten wij
maken? Allemaal vragen die verband
houden met het thema van deze
avond.
De politiek bepaalt grenzen, maar
loopt ook vaak achter de ontwikke-
lingen aan. Wat vinden wij daarvan
als burgers? En welke rol speelt de
levensbeschouwing?
Alle reden dus om het daar 'rond de
waterput' een keer nadrukkelijk met
elkaar over te hebben.

Wybo Dondorp, de inleider van deze
avond, werkt als me-
disch-ethicus aan de
Universiteit Maastricht.
Hij studeerde theo-
logie en ethiek aan
de Vrije Universiteit
in Amsterdam, was
predikant in Loenen
aan de Vecht, werkte

bij de Gezondheidsraad en is nu uni-
versitair hoofddocent Biomedische
Ethiek aan de afdeling Health, Ethics
& Society van de medische faculteit
in Maastricht.
 
Er is een collecte bij de uitgang.
Namens “Rond de waterput”,
ds. Edward Kooiman

Hedendaags geloven en
tegendraadse verhalen...
 
De Ierse schrijver en theoloog Peter

Rollins heeft een
boek met tegen-
draadse verhalen over
het christelijk geloof
geschreven: "De or-
thodoxe ketter". Het

boek stond wekenlang in de theolo-
gische boeken top-5 en niet ten on-
rechte. De 33 korte verhalen in dit
boek zijn humoristisch en tegelijk vol
ernst; uitdagend en verwarring zaai-
end. Ze zetten je op het verkeerde
been en halen vanzelfsprekendhe-
den van het geloof onderuit. Op alle
mogelijke manieren zetten ze je aan
het denken en misschien zelfs aan het
handelen...
 
De schrijver staat in de traditie van
Jezus, die ook verhalende gelijkenis-
sen vertelde die tegendraads te noe-
men zijn. Door samen een aantal van
deze verhalen te lezen en te bespre-
ken proberen we wat scherper te
krijgen waar het in het geloof in God
en Jezus nou om eigenlijk draait. De
ervaring leert dat de verhalen je uit je
'comfortzone' halen en je ogen ope-
nen voor een andere kijk op het ge-
loof. Het boek kost ongeveer €15. 
 
Inleider ds. Edward Kooiman
Donderdagen 6 oktober, 3 en 24
november 19.45-21.45 uur, Kapel van
de Ter Coulsterkerk, € 3 per keer.
Opgeven: www.ronddewaterput.nl

Mozes, Jozua
en het toegezegde land  
lees- en gespreksgroep
 
Het afgelopen jaar hebben wij in het
boek Exodus gelezen over het ver-
bond dat God sluit met zijn volk en
hoe Hij zijn Thora geeft, met als be-
langrijkste de tien woorden. Het zijn
de wegwijzers op weg naar het be-
loofde land. Wij ontdekten al lezend
ook voor onze tijd sporen van Gods
bevrijdend handelen en zijn wegwij-
zers die Hij geeft op onze levensweg.
We volgen nu het leven van Mozes
verder in het boek Exodus en lezen
over zijn dood in Deuteronomium 34.
Daarna gaan wij over op Mozes' op-
volger Jozua, wiens geschiedenis
staat opgetekend in het gelijknamige

www.ronddewaterput.nl

Bijbelboek. Na de woestijntocht, de
verbondssluiting en uitleg van alle
voorschriften, ligt de focus nu op het
van ouds toegezegde land.
 
Begeleiding: Pastor Herman Helsloot
18 oktober (16 nov, 1 dec, 17 jan, 22
feb, 16 mrt, 25 apr.) 20.00 uur, Willi-
brordushuis (Westerweg 267 Heiloo)
€ 3,- per avond

Bij de achterpagina

Het vorige kerkblad heeft ons geïnspireerd
naar boven te kijken en dat heeft geresul
teerd in de fotocollage op het achterblad.
Vaak zijn torenspitsen voorzien van een
kruis, maar meestal van een (toren)haan.
Dat kan een gestileerde zijn, maar je ziet ze
in alle vormen en maten, meestal zonder
maar ook wel met poten.
Soms staan ze bovenop een bol. Men zegt
dat in deze bol gegevens kunnen zitten
over degene die, in de tijd dat er nog geen
hoogwerkers waren, met gevaar voor
eigen leven, het haantje op de toren beves
tigde.  Ook kunnen er bouwtekeningen van
de toren of de kerk in zitten.
Tussen de haantjes op de achterpagina zit
een zwaan (staat op een lutherse kerk),
twee hanen uit Heiloo en twee uit Limmen.
Kunt u ze terugvinden?
De redactie

_____________________________________
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