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Gegevens Heiloo
www.pknheiloo.nl
Ter Coulsterkerk:
Holleweg 111, 1851 KE Heiloo,              
072-5334552
Witte Kerk:
Heerenweg 32, 1851 KS Heiloo
Kosters: coörd.: J. de Hoop, 072-5321920 
Predikanten:  
ds. E. Kooiman, 072-8885550
ejkooiman@ziggo.nl
ds. H. Ruitenbeek,  072-8885550
hruitenbeek@ziggo.nl
Ypesteinerlaan 19, 1851 WG Heiloo
ds. F.J. van der Wind, 072-5336634
fjvanderwind@hotmail.com 
Kennemerstraatweg 303, 1851 NC Heiloo
Kerkenraad: 
Postbus 180, 1850 AD Heiloo
Voorzitter: J.J. Mulder, 072-5320080
preses@pknheiloo.nl
Scriba: mw. R.D. van Diest
072 - 5323500, 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

Kerkbalans Heiloo
Kerkbalans 2017 komt eraan!
De voorbereidingen voor de actie
Kerkbalans zijn weer in volle gang.
Het thema van de actie is dit jaar: ‘Mijn
kerk verbindt’.
Tussen 20 en 31 december ontvangt
u een brief met het verzoek om bij te
dragen. Dit is eerder dan u gewend
bent maar om administratieve rede-
nen is hiervoor gekozen. Net als voor
een huishouden is een gezonde fi-
nanciële situatie belangrijk voor de
kerk. Daarom vragen we elk jaar aan
al onze gemeenteleden om een bij-
drage. Het is een vrijwillige bijdrage,
maar we kunnen niet zonder! De in-
komsten uit Kerkbalans vormen de
financiële basis voor onze kerk.
We hopen dan ook dat we weer op u
mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage
kunnen we onze belangrijke taken
blijven vervullen.
College Kerkrentmeesters Heiloo

Gegevens Limmen
www.pknlimmen.nl
Zuidkerkenlaan 25, 1906 AC Limmen
Koster: D. Denekamp, 072-5052871
dik.denekamp@hetnet.nl
Predikant:
ds. F.J. van der Wind, 072-5336634
Kennemerstr.weg 303, 1851NC Heiloo
fjvanderwind@hotmail.com
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

Giften 
voor de kerk
Via ds. Kooiman is een gift van
€ 5.000,- binnengekomen voor de
kerk in Heiloo.
Wij danken de gever(s) heel hartelijk
voor deze royale bijdrage.
Het college van Kerkrentmeesters
 

en voor de diaconie in Heiloo
Via ds. Kooiman is een gift van
€ 5.000,- binnengekomen voor dia-
conale doeleinden.
Wij danken de gever(s) heel hartelijk
voor deze royale bijdrage.
De diaconie van Heiloo

Van de redactie: 
Er was enige verwarring bij het ver-
werken van de ingezonden stukken
voor het oktobernummer. Het artikel
van Jannie Willemstein wordt nu,
enigszins verlaat, in dit blad geplaatst.
Zie hieronder.

Kerkenraadsmensen
Heden & Toekomst
 
Heden
5 september 2016
1ste vergadering na de vakantie
Verwelkoming en droevige mededeling
door voorzitter Jos
De meditatie van Floor
gaat over doop en dood
Wij vergaderen vanavond zonder Roelie
onze scriba
dat de Trooster haar nabij mag zijn
 
De harde realiteit is de vergaderorde:
opmerkingen vorige notulen?
toevoegingen aan de agenda?
s.v.p. burendag 24 sept., kerkomroep,
verhuur van de kerk, klup!
 
Ingekomen stukken
Aandachtig luisteren
Opmerkingen meenemend?
 
Volgende agendapunt:
Toekomst
Kerk 2025
Gedachten over
erediensten, vergadervorm, pastoraat,
diaconaat, gebouwen, betrokkenheid,
aantallen, bestaansmogelijkheid
We laten ze los op elkaar
luisteren, lichten toe, vallen in de rede,
proberen onze ideeën te verwoorden
Kerk 2025?
Nu even genoeg, volgende keer verder
 
Terug naar het heden:
Voorbereiding visitatie 3 oktober a.s.
Mededelingen uit de colleges
sommige houden ons erg bezig
andere helemaal niet en
moeilijke items krijgen een vervolg.
Na de Rondvraag - ver na tienen –
met opmerkingen over collectedoelen
volgt een mooie afsluiting door Wim
Jos wenst ons wel thuis en
hoopt ons zondag te zien
 
Hartelijke groet
Jannie Willemstein
Diaken Heiloo
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Eeuwigheidszondag
Eeuwigheidszondag is tegenwoordig de liturgische benaming
van de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het is een goede
benaming, omdat op deze zondag in onze gemeenten de
namen van – om met Lied 728 te spreken - ´de heiligen, ons
voorgegaan´ worden genoemd. De overleden leden van de
gemeente worden in het licht van Gods eeuwigheid herdacht.
 
De naam ´laatste zondag van het kerkelijk jaar´ heeft als nadeel dat
niet iedereen even bekend is met het kerkelijk jaar. Ook in de
liturgiegeschiedenis vindt deze naam weinig steun omdat de
periode van de Advent vroeger ruimer genomen werd en zeven
zondagen omvatte. De eerste drie zondagen handelden over
de verwachting van het koninkrijk van God. Zij werden ook wel
de drie Voleindingszondagen genoemd.
Op de laatste vier zondagen spitste deze verwachting zich toe
op de verwachting van de Zoon. Het voordeel van deze lange-
re periode van Advent is verder dat deze periode beter aansluit
bij Allerzielen en Allerheiligen begin november.
 
Er zijn nog meer namen voor deze zondag. Soms luidt de naam
van deze zondag eenvoudig tiende zondag van de herfst. Soms telt
men de zondagen vanaf de Pinksteren.
Christos Kyrios is de Griekse naam voor deze zondag. Christus is
Heer in vertaling. Verwijzend naar het Rijk waarin de armen en
kleinen gezien zullen zijn, met Christus verenigd en in Hem
vereeuwigd. Hier keert de eerstgenoemde naam weer terug. 
ds. F.J. van der Wind  

drukwerk: editoo
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Eeuwigheidszondag
in Heiloo 
Op 1 januari begint een nieuw jaar.
Dat weten we allemaal. Zo werkt
onze kalender, gebaseerd op onze
tijdrekening.
In de kerk kennen we daarnaast ook
nog een andere kalender: die van het
kerkelijk jaar. Deze kalender is niet
gebaseerd op de tijdrekening maar
op de grote kerkelijke feesten, Pasen
en Kerst. Daar draait de tijd omheen.
Op deze kalender begint het nieuwe
jaar op de eerste zondag van advent:
de zondag waarop we onze blik rich-
ten op Kerst.
 
De laatste zondag van het kerkelijk
jaar is dus de zondag voor advent. En
deze zondag noemen we Eeuwig-
heidszondag, of Zondag van de Vol-
einding. Dit jaar is dat zondag 20
november. Voor we iets nieuws be-
ginnen kijken we eerst terug. Deze
zondag gedenken we mensen die in
het afgelopen jaar uit onze gemeen-
te kring zijn overleden.
In de kerkdienst worden hun namen
genoemd en wordt voor hen een
kaars aangestoken aan de Paaskaars,
aan het licht van Christus. Later in de
dienst is er voor ieder die dat wil ge-
legenheid om dierbaren te gedenken
door het aansteken van een lichtje
aan de Paaskaars.
 
We lezen deze zondag Prediker 3,
over de tijd. ‘Voor alles wat er gebeurt is
er een uur, een tijd voor alles wat er onder
de hemel is’. Tijd betekent hier niet
slechts ‘kloktijd’ of tijdrekening. Het
betekent meer zoiets als ‘het juiste
moment’ of ‘de geschikte tijd’.
Prediker vertelt over de tijd om te
baren en de tijd om te sterven. De
twee uitersten waartussen een men-
senleven zich afspeelt. Wij denken na
over tijd en eeuwigheid.
ds. Hanneke Ruitenbeek

Eeuwigheidszondag 
in Limmen 
In de eredienst op 20 november zul-
len de namen worden genoemd van
hen die ons in het geloof zijn voorge-
gaan. Bij het noemen van de naam
steken we een kaars aan aan het
symbool van het licht van Christus´
opstanding. Er is tevens voor een
ieder gelegenheid om een kaars aan
te steken, ter gedachtenis aan de
overleden dierbaren uit ieders per-
soonlijke omgeving.

Horst Hausen zal tijdens deze dienst
spelen op de dwarsfluit, zodat er
samen met organist Leo Lips een ge-
varieerd muzikaal geheel zal ont-
staan. Jan Pieter Hartog ontwerpt het
bloemstuk in samenhang met de
gedachteniskaarsen.
 
Na de dienst is er gelegenheid om
koffie te drinken in Ons Huis. Daar is
tevens een verkoopstand van de
Wereldwinkel ingericht.
U bent allen hartelijk uitgenodigd
voor deze dienst.      
ds. F.J. van der Wind

Kerkdiensten

Bachcantate "Wachet auf"
in de Witte Kerk te Heiloo
Op zondag 20 november zal Collegi
um Vocale Camerata onder leiding van
Gerard Leegwater de beroemde Bach-
cantate BWV 140 "Wachet auf, ruft
uns die Stimme" uitvoeren.
 
Bach heeft deze cantate een magi-
straal beginkoor meegegeven. Hierbij
wordt de melodie gedragen door de
sopranen. Het verhaal waarop deze
cantate is gebaseerd, komt uit Mat-
teüs, waarin Jezus vertelt over tien
maagden die met olielampen op weg
zijn naar een bruiloftsfeest. Helaas
blijkt dat vijf van hen te kort olie
hebben meegenomen waardoor het
feest aan hun neus voorbij gaat.
 
De duetten en soli worden uitge-
voerd door Sabine Kirsten (sopraan),
David Leegwater (tenor) en Ragnar van
Linden van den Heuvell (bas).
 
De cantate vormt de kern van een
compacte liturgie die onder leiding
staat van ds. F.J. van der Wind.
De aanvang is om 16:00 uur.

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
 
20 november, 10.00 uur, 
Eeuwigheidszondag
Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek
collecte: Engelenbak Heerhugowaard
Prot. kerk Limmen: ds. F.J. van der Wind
collecte: Solidaridad
Cultuurkoepel: Marie-José van Bolhuis
met Saskia Terpstra
Witte Kerk: Cantatedienst  16.00 uur
Bachcantate: BWV 140 "Wachet auf"
Liturg: ds. F.J. van der Wind
 
25 november, 18.00 uur
'Ons Huis': Agapè-maaltijd  
Oecumene-werkgroep
 
27 november, 10.00 uur, 1e Advent
Ter Coulsterkerk: ds. F.J. van der Wind
collecte: Kerstgratificatie minima
Protestantse kerk Limmen: 
ds. L.J. Rasser, Amsterdam
collecte: Prot. Koopvaardij Werk
Cultuurkoepel: Marius Braamse 
met De Zanggroep
 
4 december, 10.00 uur, 2e Advent
Ter Coulsterkerk: 
ds. A.L. Mulder te Alkmaar
collecte: Amnesty International
Prot. kerk Limmen: ds. F.J. van der Wind
collecte: Amnesty International
Cultuurkoepel: Marie-José van Bolhuis
met Dameskoor Mihira
 
11 december, 10 uur, 3e Advent
Ter Coulsterkerk:  ds. E.J. Kooiman
collecte: St. Sensoor
Prot. kerk Limmen: ds. H. Ruitenbeek
collecte: Fonds Bijz. Noden
Cultuurkoepel: Theodora Klaver
met De Zanggroep
 
18 december, 10 uur, 4e Advent
Ter Coulsterkerk: ds. F.J. van der Wind
collecte: Solidaridad
Protestantse kerk Limmen: 
drs. N.E. Boon, Assendelft
collecte: St. MEE, zomerkampen
Cultuurkoepel: Paul Jacobs
met Liturgisch Koor Castricum
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door ds. Edward Kooiman                        
                                                             
          
In de maand november staan we in
de kerk traditiegetrouw stil bij dege-
nen die ons zijn ontvallen in het af-
gelopen jaar. Of nou ja, zo afgeba-
kend gaat dat natuurlijk niet. We staan
stil bij degenen die er niet meer zijn.
Nog maar kortgeleden overleden of
misschien al veel langer niet meer bij
ons. Rouw laat zich niet beperken tot
een jaar!
 
In sommige kerken vindt die gedach-
tenis plaats rond “Allerzielen” op 2
november, in andere kerken - ook de
onze - wordt het gedaan op de laatste
zondag van het ‘kerkelijk’ jaar, net
voordat de adventstijd een nieuw
kerkelijk jaar aankondigt.
 
We zoeken dan naar woorden van
herinnering en troost; van hoop, be-
moediging en vertrouwen. Dat valt
lang niet altijd mee. Zeker niet omdat
het gevoel van gemis door ieder weer
anders wordt beleefd.
 
Wat voor de één een troostend
woord is, ervaart de ander soms als
een ontkenning van de pijn. Waar de
één van opknapt, knapt een ander
soms op af. Er is weinig wat individu-
eel zo verschillend wordt beleefd als
rouw. En dikwijls schieten woorden
tekort om de nuances van herinne-
ring, emoties, gedachtes en ervarin-
gen te verwoorden.
 
Soms helpt dan een gedicht omdat
daarin het ‘onzegbare’ ter sprake kan
komen. Een gedicht kan troostend of
zelfs bevrijdend zijn omdat herken-
bare ervaringen onder woorden
worden gebracht zonder oordeel en
daardoor kan er ruimte komen om de
ervaring van verlies een plaats te
geven.
 
Willem Wilmink
Willem Wilmink (1936 - 2003) schreef
een mooi gedicht over het omgaan
met verlies als een heel persoonlijk
gebeuren. Dat de één wel graag naar
het graf gaat en de ander juist niet; de
één wel praat met zijn of haar over-
leden geliefde en de ander juist niet.
Het is allemaal niet goed of fout. Het
is een gegeven! En zonder een oor-

deel over een ander schept het ge-
dicht zo ruimte voor een persoonlijke
benadering van ieders verdriet...

 
Mijn Man
 
Ik ben nooit meer
naar zijn graf gegaan
Is dat schande? Nee
Ik voel het anders aan.
 
Ik weet zeker
dat ik hem niet vind
op dat kerkhof daar,
in de koude wind.
 
Maar wel voel ik
zijn aanwezigheid
waar we samen waren
in die oude tijd.
 
Dikwijls is het
of hij naast me gaat.
Of  'k hem spreken kan,                                                        
vragen kan om raad.
 
'k Vind dat hij het
dichtste bij me is,
als ik troost behoef
in mijn droefenis.
 
Maar is een dag eens
mooi en goed geweest,
juist dan mis ik hem,
mis ik hem het meest.

(W. Wilmink)

 
M. Vasalis
Een andere treffend gedicht vind ik
het gedicht “Sub finem” van de dich-
teres M. Vasalis (pseudoniem van
Margaretha Droogleever Fortuyn--
Leenmans, 1909-1998)
Het perspectief is hierin niet het per-
spectief van de achterblijvers, maar
juist van degenen die gaan. En dat zijn
natuurlijk uiteindelijk - vroeg of laat -
ook de achterblijvers.
 
Sub finem
 
En nu nog maar alleen
het lichaam los te laten -
de liefste en de kinderen te laten gaan
alleen nog maar het sterke licht
het rode, zuivere van de late zon
te zien, te volgen - en de eigen weg te gaan.
Het werd, het was, het is gedaan.  
 
(M. Vasalis)
 
De titel van het gedicht verwijst naar
de uitdrukking “Sub finem vitae”, wat
“Tegen het einde van het leven” be-
tekent. Naast de monumentale slot-
zin van het gedicht, verwoordt het op
treffende wijze dat iedereen dezelfde
weg heeft te gaan, maar wel een
eigen weg.
 
En dat loslaten dan het belangrijkste
is: het lichaam, de liefste en de kinde-
ren. Hier wordt geen verzet geboden,
maar geoefend in overgave... Voor de
achterblijvers geldt dat natuurlijk ook
- dat loslaten - maar dan heel anders.
 
Het geldt ook als bijvoorbeeld je kin-
deren het huis uit gaan, of in andere
situaties waarin afscheid en verlies
wordt ervaren. Niet loslaten, maar
anders leren vasthouden...

De troost van poëzie
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Pastorale wijkindeling
HEILOO - Onze gemeente kent vier
pastorale wijken. Aan iedere wijk is
een wijkteam en één van de predi-
kanten verbonden. De wijkteams
willen het contact met u onderhou-
den. Bent u iemand die een bezoek
vanuit het wijkteam of van de predi-
kant op prijs zou stellen dan kunt u
contact met het team opnemen. Op
het bijgevoegde kaartje kunt u zien
welk team in uw wijk actief is.
 
Wijk A: Elly Kuijper; tel. 5335203 en
ds. Edward Kooiman
Wijk B: Machda van der Meulen; tel.
5336843 en ds. Hanneke Ruitenbeek
Wijk C: Wilma Westers; tel. 5335666
en ds. Floor van der Wind
Wijk D: Anneke de Jong; tel. 5338758
en ds. Floor van der Wind
 
Vriendelijke groet van het Pastoraal
Overleg

Pastoraat in
beweging

Vriendschapsmaal,
Agapè
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 versterking van de onderlinge
band en ter herinnering aan het laat-
ste avondmaal met Jezus. Aanvanke-
lijk ligt de eucharistie ingebed in deze
vriendenmaaltijd.
 
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 gezegende beker
wijn. Maar ook de agapè blijft bestaan
als een zelfstandig gebeuren met
accent op solidariteit. De armen kon-
den namelijk aanschuiven en delen
in het voedsel dat door de meer wel-
gestelden was ingebracht.
 
Wij willen aan het begin van de Ad-
vent hiermee onze solidariteit, ook
met elkaar, vorm geven.
Het ‘Oecumenisch platform Limmen’ no-
digt u allen van harte uit om deel te
nemen aan dit vriendschapsmaal op
vrijdagavond 25 november om 18
uur in Ons Huis, Zuidkerkenlaan 23
in Limmen. Bij deze maaltijd is ieder-
een welkom: rijk en arm, jong of wat

ouder, katholiek, protestant of an-
ders, zussen en broers, enz.
 
S.v.p. opgeven vóór 23 november bij
Margreet Denekamp, zodat wij de
maaltijd goed kunnen voorbereiden.
Als u ook iets lekkers (hartig) mee-
neemt, wilt u dan eerder contact op
nemen? 
 
Tiny Briefjes, Ditje van Genderen, ds.
Floor J. van der Wind, pastor Johan
Olling en Margreet Denekamp,
tel.5052871/dik.denekamp@hetnet.nl
 

Samen koken
en samen eten 
HEILOO - "Hoe kunnen gemeenteleden
voor elkaar van betekenis zijn?"
Ontmoeting is daarvoor een eerste
vereiste. Wat is er nu leuker dan
samen eten? Eten doen we allemaal.  
 
Zijn er mensen die ervoor voelen om
regelmatig samen te koken en/of te
eten? In welke vorm zou dat kunnen?
In kleine groepjes bij mensen thuis of
in grote(re) groepen in bijv. een kerk-
zaal. Wilt u niet koken maar wel eten?

Wilt u wel koken maar niet eten? Laat
het weten.
Meldt u zich bij de initiatiefneemster
Gerie Brouwer via gvrb@quicknet.nl
of telefonisch 5331686 ('s avonds)
Gerie Brouwer en het pastoraal overleg

Doop
Het is nog vroeg, maar graag kondig
ik alvast aan de viering van de doop
van Boas Paul, zoon van Tim en Christel
Phaff-Brouwer de Koning.
Op 18 december, de vierde zondag
van Advent, hopen wij de doop van
Boas te vieren samen met de ouders,
de beide families en de vrienden.
 
Het was een hele toer om een voor
iedereen passende datum te vinden.
Deze datum is het tenslotte gewor-
den. Het belooft nu al een heel druk
weekend voor de grootouders van
Boas te worden, omdat in dit week-
end ook de herdertjestocht gehou-
den wordt in het Ter Coulsterbos,
richting de boerderij. Op zondag-
avond staat de Kerstsamenzang in de
Witte Kerk gepland, waaraan One
More Voice medewerking hoopt te
verlenen en waar na afloop chocola-
demelk wordt geschonken van melk,
primair afkomstig van de koeien van
de boerderij. Al met al een heel fees-
telijk weekend.
 
In de dienst met de doop van Boas zal
aandacht worden geschonken aan
zijn naamgenoot Boaz – met een
z – uit het bijbelboek Ruth. Ruth is een
van de vrouwen in de stamboom van
Jezus volgens Matteüs. Dat past weer
goed bij de Advent.
ds. F.J. van der Wind
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Boekbespreking

Burendag Heiloo:
ontmoeting tussen kerk en wereld  
Kaarsje aansteken
Elkaar ontmoeten
Reageren op stellingen
Kennismaken met activiteiten
 
Bovenstaande tekst stond op het
welkomsbord in de hal van de Ter
Coulsterkerk op zaterdag 24 septem-
ber. In het kader van de nationale
burendag was er een fietstocht door
Heiloo langs allerlei organisaties die
zich bezig houden met zorg en wel-
zijn. Ook de kerk werd aangedaan.
 
Oude kerken kennen een narthex: een
voorhal van de kerk. Het is de over-
gangsplek tussen kerkruimte en de
publieke ruimte, tussen binnen en
buiten, tussen liturgie en dagelijks
leven. Kortom: de plek waar kerk en
wereld elkaar ontmoeten.
De omloop van de Ter Coulsterkerk
is daarmee vergelijkbaar en zo ont-
vingen we daar de groepjes fietsers.
 
Om mensen uit te nodigen verder de
kerk in te lopen was er gelegenheid
om naast de Paaskaars een kaarsje te
branden. Er was koffie en thee om de
onderlinge ontmoeting wat makke-
lijker te maken.

Boekjes en flyers lieten zien wat er
door de week allemaal gaande is in
kringen, pastoraat en diaconaat.
 
En tenslotte was er het gesprek.
Daarvoor hadden we een aantal stel-
lingen gemaakt waarop met rode en
groene stickers mee-eens of oneens
kon worden aangegeven.
Een paar voorbeelden:
1. Geloof / religie hoort achter de voordeur.
2. De wereld zou beter af zijn zonder geloof
/ religies. Ze verdelen mensen en samenle
vingen meer dan dat ze verbinden.
3. Religie en geloof zijn bindmiddelen in een
samenleving. Het inspireert mensen om
naar elkaar om te zien.
De gesprekken waren verrassend en
zinvol. Mensen moesten soms een
drempel over om zich over geloof en
kerk uit te laten maar het lukte toch.
Er waren opmerkelijk veel verhalen
over aversie tegen de kerk door erva-
ringen van vroeger. Maar er waren
ook nieuwsgierige vragen over ge-
loof en bijbel.
De mogelijkheid om een kaars aan te
steken werd zeer gewaardeerd.

Men was eensgezind over de stelling: Deze
kerk moet meer ruimte bieden om zomaar
binnen te lopen, om een kaarsje te bran
den, te bidden en even te zitten.
 
Het was een leuke manier om met
dorpsbewoners in contact te komen
en iets te laten zien van wat er in de
kerk gaande is. Dank aan ieder die
deze ontmoeting mogelijk maakte.
ds. Hanneke Ruitenbeek

“Geloof in de publieke ruimte”  Ro-
wan Williams
 
Rowan Williams, tot 2012 aartsbis-
schop van de wereldwijde Anglicaan-
se Kerk, breekt in dit schitterende
boek met de veel gehoorde opinie dat
geloof exclusief thuishoort in de pri-
vésfeer.
 
Eén citaat uit de toelichting:”Een de
mocratie moet juist openstaan voor religi
euze kritiek, want anders dreigt onze cul
tuur aan haar eigen materialisme en abso
lutisme ten onder te gaan”.
 
Het boek is gebaseerd op een 26-tal
voordrachten in de periode 2004-2010,
gegeven aan Universiteiten en in
Kerken in en buiten Engeland, waar-
onder de Wereldraad van Kerken in
Genève en de Pauselijke Academie.
De gemiddeld 14 pagina’s per voor-
dracht kunnen heel goed zelfstandig
worden gelezen.
 
De rode draad blijft zichtbaar door de
indeling van de voordrachten naar 7
thema’s. Deze betreffen:
 
I. Het Secularisme en zijn bezwaren
(voordracht 1-7);
II. Leven met grenzen: Liberalisme,
Pluralisme en de Wet (voordr. 8-13);
III. Leven met grenzen: Het Milieu
(voordracht 14-16);
IV. Huishouden; De economische
uitdaging (voordracht 17-18);
V. Gerechtigheid in de gemeenschap
(voordracht 19-22);

VI. Religieuze diversiteit en burgerlij-
ke overeenstemming (voordr. 23-25);
VII. Religie herontdekt (voordr. 26).
 
Een goed leesbaar boek, pittig en
doordacht. Totaal 416 blz. en dat voor
nog geen 35 euro. Ook ter uitleen via
het literatuurrek van de Ter Coulster-
kerk. Van harte aanbevolen.
 
Skandalon 2013, ISBN 978-94-90708-77-1
In 2013 verscheen de vertaling van “Faith
in the Public Square” uit 2012.
 
Henk Bikker

De kerk is pas kerk 
als ze er is voor anderen.

            Dietrich Bonhoeffer
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13 november: Kerk in Actie 
Binnenlands diaconaat
 
Mensen die eenzaam zijn, schulden
hebben of verslaafd zijn, voelen zich
vaak alleenstaan. Het Interkerkelijk
Diaconaal Overleg (IDO) in Lelystad
zet zich, met steun van Kerk in Actie,
in voor deze mensen.
Inloopcentrum Waterwijk is er bij-
voorbeeld voor wie op zoek is naar
warmte en steun. Men kan er terecht
voor een kopje koffie, een praatje, een
warme maaltijd of naailes. In inloop-
huis Open Haven krijgen mensen met
verslavingsproblemen voorlichting
en advies en kunnen ze vier keer per
week aanschuiven voor een warme
maaltijd. Ook is er een voedselbank
en schuldhulpverlening voor mensen
met financiële problemen.
De collecte is voor het diaconale werk
in Nederland, zoals deze activiteiten
van het IDO in Lelystad. 

27 november Limmen: 
Kledinginzameling voor het zee-
manshuis te Amsterdam 
 
Ds. Rasser, die deze zondag voorgaat
in de dienst in Limmen, werkt in Am-
sterdam als havenpredikant.
In de haven van Amsterdam meren
veelvuldig schepen aan met een be-
manning afkomstig uit warmere
streken. Die zijn vaak niet gekleed op
ons klimaat. Ds. Rasser wil hen graag
van kleding voorzien waar zij warm
in blijven, zoals jassen, truien, mut-
sen, sjaals en handschoenen.
Vorig jaar heeft hij aangegeven graag
winterkleding in ontvangst te nemen.
Die heeft hij toen in grote hoeveel-
heid mee mogen nemen en daar
willen wij dit jaar weer voor zorgen,
want de voorraad is bijna op. Mocht
u wat van deze kleding over hebben,
dan kunt u die vóór de dienst afgeven.
Bent u niet in de gelegenheid dit die
zondag te doen, dan kunt u dit ook
eerder aan Dirk of Margreet overhan-
digen: Zuidkerkenlaan 21, Limmen. 
Namens de diaconie alvast hartelijk dank.

4 december: 
 
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 doet over de hele wereld on-
derzoek naar schendingen van de
mensenrechten en voeren actie om
die schendingen tegen te gaan. 
Zo worden regeringen en bedrijven
onder druk gezet om de schendingen
te stoppen, slachtoffers vrij te laten of
hun beleid te veranderen.
Daarnaast steunt Amnesty lokale or-
ganisaties en activisten die opkomen
voor de mensenrechten in hun land.
Amnesty boekt successen. Mensen
worden vrijgelaten, martelingen
worden gestopt, beleid wordt veran-
derd. Al duurt het decennia om wet-

10 december vinden overal in het
land Schrĳfmarathons plaats, tot wel 24
uur lang. Je kunt ook thuis mee-
doen. Kijk voor meer informatie op
schrijfmarathon.nl

Collectes bij de kerkdiensten

27 november Heiloo:
Kerstgratificatie voor de minima
 
In onze samenleving zijn meerdere
mensen die in problemen komen
doordat zij hun werk verliezen, door
korting op uitkeringen of door hoge-
re zorgkosten.
Al een aantal jaren helpen wij, in de
dure decembermaand, plaatsgeno-
ten,  die ervoor in aanmerking
komen, door een financiële (kerst)bij-
drage te verstrekken. Wij werken
hiervoor samen met het PCI, Keer op
Keer, en Dorcas en in overleg met de
Gemeente Heiloo.
Uw steun kan helpen
Mede met uw hulp kunnen we ook
dit jaar de kerstgratificatie mogelijk
maken (NL85RABO 0336 4700 88 t.n.
v. Diaconie Heiloo). Hebt u vragen,
laat het ons dan weten (zie pag.2).
Diaconie Heiloo

ZWO Heiloo
* Maaltijd
Op zaterdag 12 november is er om
18:30 uur een eenvoudige maaltijd in
de Ter Coulsterkerk om aandacht te
vragen voor het belang van gevari-
eerde voeding op Java. U kunt zich
opgeven bij Ed vd Berg (edber-
g51@planet.nl / 5322818). Van uw
bijdrage van €10 is een deel bestemd
voor het ZWO-project op Java.
* Kaarsenactie
Voor en na de kerkdiensten in de Ter
Coulsterkerk zullen op 27 november 
en 4 december Amnesty-kaarsen
worden verkocht. Er is een heel as-
sortiment beschikbaar, maar het
aantal is beperkt, dus wees er op tijd bij!
Het geld dat daarbij overblijft, is be-
stemd voor het ZWO-project.
* Zendingserfgoedkalender 2017
In de Zendingserfgoedkalender staat
de verbeelding van het Evangelie
door christenen in Azië, Afrika en
Latijns-Amerika centraal. Voor 2017
zijn dat afbeeldingen uit Papoea, het
vroegere Nederlands Nieuw-Guinea,
nu een provincie van Indonesië. De
kalender geeft daarnaast informatie
over het gebied, zijn geschiedenis en
de kerken die er present zijn. De ka-
lender kost € 9 per stuk. Van dit be-
drag is € 3 voor het ZWO- project.
In de Ter Coulsterkerk hangt vanaf 13
november een poster van de kalen-
der op het prikbord; u kunt de kalen-
der door middel van een intekenlijst
bestellen.
Namens ZWO, Marianne Deinum

geving aangepast te krijgen, of jaren
om een gevangene vrij te krijgen,
Amnesty geeft niet op.
"Helaas blijft onze strijd nodig. Met jouw
bijdrage, kunnen we meer onderzoek doen,
meer acties voeren en meer mensen red
den. Jouw donatie geeft mensen vrijheid." 
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Inzameling voedselbank 

Bedankt!

Ze zijn nog om ons heen
mensen die goede woorden spreken.
De ander niet laat staan
woorden als bloemengeuren
moed inspreken
uitgestrekte handen
in verder gaan.
Bloemen laten spreken
blijk van medeleven.
Het voortgaan is maar zó alleen.
 
Beste mensen, allemaal bedankt.
Het is een geweldige grote bos.
H. Breen

Reuze bedankt. Na een zware val met
nogal wat hersenletsel was het
prachtige boeket bloemen en de vele
handtekeningen zeer welkom. Hope-
lijk zien we elkaar eind van het jaar
weer in de kerk.
Rest mij nu nog een grote dankbaar-
heid voor deze afloop!!
Hartelijke groeten van Trudy Dukker.

Dankbaar
Mijn man overleed op 2 september
2016 en zijn overlijden heeft me iets
geleerd. Ik had altijd moeite met een
tekst uit Matteus 12 vanaf vers 46,
waar Jezus over zijn moeder en zijn
broers zegt, dat iedereen, die op dat
moment bij hem was en de wil van
zijn Vader deed,, ook zijn moeder en
zijn broers waren. Het klonk altijd zo
hard als ik dat las, familie is toch meer,
is toch de bloedband? Nu heb ik be-
grepen en ervaren dat je broers en
zusters ook niet familie kunnen zijn.
 
De gespreksgroepen en de gemeen-
teleden, wat een troost kunnen zij
bieden. Letterlijk een gevoel alsof je
broers en zussen om je heen staan.
Dankbaar ben ik voor al die lieve ge-
sprekken, kaarten, mails en alle vor-
men van contact. Het verzacht de pijn
en het geeft kracht.
Roelie van Diest

niet gaat zeggen en strijdlustig klinkt het:
“Dat ben ik zélf toch zeker!”. Het klinkt als
een verlossing. “Ik bel mijn zoon na het
broodje.” 
We zitten nog even na en horen dat de kar
met de lunch in aantocht is. We nemen af
scheid en ze zegt: “Ik heb zo alles kunnen
wegen. Dank je wel!”.  

 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, Team Geeste-
lijke Verzorging Noordwest Zieken-
huisgroep, locatie Alkmaar en Den
Helder: Annerien Groenendijk, Marij-
ke Geerse, Maria Luyckx, Jos Timmer-
man, Gert Scholten en Nel Huibers

“Ik weet het echt niet…!” 
 
Wij, de geestelijk verzorgers in
Noordwest Ziekenhuisgroep, wil-
len u iets vertellen over ons werk. Wij
willen ons nadrukkelijk verbonden
weten met kerken in de regio en hen
die op zoek zijn naar zingeving.
 
‘Zingeving’ omvat naast (al dan niet
kerkelijke) spiritualiteit ook de vraag
naar wat het goede is om te doen
(ethiek). Daar zijn we op de locaties
van ‘Noordwest’ (Alkmaar en Den
Helder) voor verpleegkundigen en
artsen mee bezig en natuurlijk geldt
ook voor patiënten dat we hen bege-
leiden bij ethische dilemma’s.
 
Daarvan een voorbeeld:
Mevrouw (89 jr)  zit met rood behuilde ogen
op de bedrand. “Ik ben blij dat u er bent!” Ik
stel mij voor en direct komt haar nood
kreet… ”De dokter heeft me gistermiddag
het slechte nieuws verteld. Wat ik had ver
wacht: uitgezaaide kanker. Aan het eind
van het gesprek heeft hij mij de keus gela
ten: wel of geen onderzoek aan mijn le
ver…..Ik doe het niet! Maar m’n zoon  is het
daar niet mee eens…..Wat moet ik nou?”
 
Ik vraag haar waarom ze het onderzoek
niet wil. Ze vertelt dat het leven haar met
het klimmen van de jaren steeds zwaarder
is gaan vallen" “Wat maakt het nog uit, wat
ik doe? Dood ga ik toch!”  Ik vraag wat ze
daar van vindt. “Ik vind het niet erg om
dood te gaan. Ik hoef niet meer!” 
 
Ik vraag wat ze daarmee bedoelt. “Ik wil
mijn leven niet langer rekken en ook niet
onnodig pijn lijden."  Ik probeer: "Is het on
derzoek vanmiddag misschien ook be
doeld om dat te voorkomen?” “Ja ook,
maar ik krijg dan ook te horen hoe erg mijn
lever is aangetast. En dat wil ik helemaal
niet weten.”  Ze legt uit waarom niet. Het is
weer stil. Haar ogen klaren op als ze vra
gend zegt: “Kan ik de dokter en mijn zoon
zeggen dat ik niet alles wil weten?” Ik vraag
haar wie bepaalt wat de dokter haar wel of

              ~~~~~~~~~~~~~~

              ~~~~~~~~~~~~~~

23 oktober was er in de Ter Coulster-
kerk een inzameling voor de voedsel-
bank van Alkmaar. Het was ontroe-
rend om te zien hoeveel producten
werden meegebracht. Er zijn die
zondagmorgen vele kratten gevuld.
De collecte bracht €272,- op. De dia-
conie heeft besloten om dit bedrag
aan te vullen tot €500,-
Allemaal heel hartelijk bedankt voor
uw gaven in welke vorm dan ook.
Diaconie Heiloo
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Adventsconcert
In de ter Coulsterkerk vindt zondag-
middag 27 november het Advents-
concert plaats, uitgevoerd door het
Zaans Interkerkelijk Mannenkoor o.l.v
Martin Mans. Muzikale medewerking
zal worden verleend door de bariton
Ronald Willemsen en de pianist Jan Lens
elink. Beiden zullen tevens solistisch
optreden. Organist is Dirk Out. 
Aanvang 14.30 uur, kosten: € 10 
Reserveren: 072-5332703 
Ook kaartverkoop voor aanvang concert.
 
*15 december 20.15 u. Groot Zaans
Kerstconcert, Zaantheater te Zaan-
dam. Kaarten via www.zimmk.nl 

Ontmoetingsmiddagen
HEILOO - Donderdag 17 november 
om 14.15 uur is er een ontmoetings-
middag. Heeft u altijd eens willen
weten wat het Ned. Bijbelgenoot-
schap (NBG) eigenlijk doet?
Elly Linger, rayoncoach van het Ned.
Bijbelgenootschap, komt vertellen
over het werk van het NBG in binnen-
en buitenland. Denkt u maar aan
nieuwe bijbelvertalingen als de Bijbel
in Gewone Taal, maar wist u ook dat
er binnenkort een Groene Bijbel uit-
komt? Weet u ook van de grote in-
spanningen voor bijbelvertalingen in
het buitenland? Deze middag worden
u ook een aantal bijbelquizvragen
voorgelegd. Ook krijgt u alle gelegen-
heid vragen te stellen en materialen
te bekijken.
 
Heeft u vervoer nodig neemt u dan
een dag tevoren tussen 9 en 12 uur
contact op met de dhr. van de Raa,
tel: 5333199 of 06-48797718.
Overige inlichtingen: Ria op den Kel-
der tel: 5338895.

Workshop Gregoriaans
 
De Psalmen horen tot de oudste
poëtische teksten uit de wereldlitera-
tuur, naast teksten als bijvoorbeeld
Homeros’ Ilias en Odyssee. Van de
Psalmen weten we dat ze oorspron-
kelijk bedoeld waren om te zingen:
regelmatig staat bij een psalm een
verwijzing naar een (niet meer be-
kende) melodie.
In een workshop over de beginselen
van het gregoriaans, zal gregorianist 
Marcel Zijlstra de deelnemers de bete-
kenis en het ritme van het gregori-
aans in essentie laten ervaren. Aan de
hand van voorbeelden, gezongen
door zijn Schola Cantorum Amsterdam,
laat hij horen hoe ook de virtuoze
onderdelen van het repertoire steeds
weer dienen om de bijbelse bood-
schap kracht bij te zetten.
Zondag 20 november 20 uur, Dorps-
kerk Castricum; € 3 (incl. koffie/thee)

Zin om te zingen?
Ook zo’n zin om met kerst te zingen?
 
Het koor One More Voice biedt de
gelegenheid om projectlid te worden
voor de kerstuitvoeringen. Dit houdt
in dat een ieder die dat leuk vindt met
ingang van 7 november van harte
welkom is op de maandagavonden 
op onze repetities om de kerstnum-
mers onder de knie te krijgen. Wij
repeteren van 19.45 uur tot 21.30 uur
in de zaal van de Ter Coulsterkerk.
 
Op zondagavond 18 december 
werkt het koor mee aan de jaarlijkse
sfeervolle kerstsamenzangdienst in
De Witte Kerk, aanvang 19.00 uur.
 
Ook zingen we in de kerstnacht-
dienst op 24 december om 22.00 uur
in de Ter Coulsterkerk. In deze dienst
gaat ds. Hanneke Ruitenbeek voor.
 
Na deze dienst heeft het koor kerst-
vakantie en zit het projectlidmaat-
schap er voor u op (tenzij u zo de
smaak te pakken heeft……)
 
Zin om te zingen? Meld u aan bij
Helma Rosien, helmarosien@planet.
nl of bij Els Romeyn, h.romeyn@wxs.
nl. Voor meer informatie Els Romeyn,
072-5330242.

Zin in koffie?
 
LIMMEN - Het koffie-uurtje in ‘Ons
Huis’ is op 16 november. Iedereen is
van harte welkom van 10.30 – 11.30u.
Voor vervoer kunt u bellen met
Margreet Denekamp (5052871) of
Lies Koenderman (5052073)

____________________________________

 
De volgende ontmoetingsmiddag is
op 15 december om 16.00 uur en
wordt georganiseerd in samenwer-
king met de Diaconie. Deze middag
zal in het teken staan van op weg naar
Kerst. Wij sluiten af met een gezamen-
lijke Kerstmaaltijd. U kunt zich hier-
voor opgeven bij Carolina Jovanovic
tel: 5338145 of ondergetekende. 
U bent allen van harte welkom!
Marijke de Groot, tel: 5334470
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Met Bach naar Kerst
Bij ‘Bach en Kerst’ gaat de eerste ge-
dachte natuurlijk uit naar het 
‘Weihnachtsoratorium’. Daarin wordt
de hele episode van Jezus’ geboorte
tot en met zijn besnijdenis verhalend
verklankt. Maar naast deze cantates is
er meer muziek die Bach op het
thema van de komst van Jezus com-
poneerde. Bijvoorbeeld het Magnifi-
cat, de lofzang van Maria. En in het
Credo van de Hohe Messe de woor-
den: ‘Et incarnatus est’.
We willen deze drie vormen (hymne;
verhaal; belijdenis) muzikaal en the-
ologisch uitdiepen: 

Belijdenis doen...
De gespreksgroep Belijden-is-doen
van ds. Kooiman begint op donder-
dag 10 november op de Ypesteiner-
laan 19. Mocht je nog niet zeker
weten of je ook daadwerkelijk belij-
denis wilt doen, maar lijkt het je toch
leuk om mee te praten, laat dat dan
weten. Je kunt deze groep ook zien
als een gelegenheid om eens - samen
met anderen - stil te staan bij hoe je
in je geloof staat en wat je ermee zou
willen. Graag van te voren opgeven!
ds. Edward Kooiman

Muziekgroep “Achterom”:
“Niemand zeggen...”
Dit jaar speelt de muziekgroep ‘Ach-
terom’ hun muzikale en dichterlijke
programma. Het thema is: geheimen... 
Ze lieten zich onder andere inspireren
door deze woorden van Dietrich
Bonhoeffer: "Geheim betekent niet een
voudig iets niet weten. Niet de verste ster is
het grootste geheim. In tegendeel: hoe
dichter iets ons nadert, hoe beter we iets
weten, hoe geheimzinniger het voor ons
wordt. Niet de verste mens is het grootste
geheim, maar de meest nabije. En zijn ge
heim wordt niet kleiner naarmate we meer
van hem weten, nee, hoe dichterbij hoe
meer geheim. En geen dieper geheim dan
twee mensen die elkaar zo dicht naderen
dat ze van elkaar houden."
Een aanstekelijk programma over het
mysterie van de liefde, van de hoop
en van dood en leven.
De avond wordt gehouden op don-
derdag 17 november om 20.00 uur
in de ter Coulsterkerk.

De bijbel voor dummies...
Als je interesse hebt in de achter-
grond van de bijbel en je wilt er wel
eens wat meer van weten dan ben je
op het juiste adres in een serie van
vier avonden over “De Bijbel voor
Dummies”. We kijken hoe de bijbel in
elkaar steekt en is ontstaan. Daar-
naast behandelen we elke avond een
bepaald thema en lezen we de ver-
halen die daar bijhoren. Maar er is ook
alle ruimte voor vragen en gesprek.
Achtereenvolgens komen op vier
maandagavonden aan de orde:
21 november: het scheppingsver-
haal: over hoe de aarde (niet) in zeven
dagen is gemaakt.
19 december: de kerstverhalen: over
(g)een kindje in de kribbe.
27 februari: de tien geboden: over (g)
een ijsje eten op zondag.
20 maart: vragen die zijn blijven liggen.
De avonden beginnen om 20 uur en
worden gehouden in de kapel van de
ter Coulsterkerk en worden geleid
door ds. Hanneke Ruitenbeek

1. We beluisteren en bespreken het Magni
ficat, alsmede de Maria-feesten in het
toenmalige Lutherse kerkelijk jaar.
2. We beluisteren en bespreken enkele
delen uit Kerst-cantates, alsmede de kerke
lijke ‘uitvinding’ van ons Kerstfeest.
3. We bespreken theologische vragen rond
de belijdenis ‘het Woord is vlees geworden’
en beluisteren het ‘Et incarnatus est’.
Inleiding door ds. Jan Bruin
Maandag 12 december in het Willi-
brordushuis, Westerweg 267, Heiloo 
Aanvang 20.00 uur. Kosten € 3,--

Bovenkamer 
De belevingswereld van een dirigent
door dementie getroffen
Op zaterdag 12 november om 11 uur
vindt in de Remonstrantse kerk in
Alkmaar een optreden plaats van
Thomas Borggrefe met zijn voorstelling
Bovenkamer.
Op subtiele wijze geeft deze voorstel-
ling informatie over het proces van
dementie, de werking van de herse-
nen en de betekenis van muziek.
Thomas Borggrefe maakt de com-
plexe problematiek rond dementie
begrijpelijk, invoelbaar en bespreek-
baar. “Muziek speelt bij veel mensen met
dementie een belangrijke rol in hun bele
vings- en herinneringswereld”.
12 november 11.00 uur, Remon-
strantse Kerk, Fnidsen 33, Alkmaar,  € 10,-
Opgave: alkmaar.remonstranten@gmail.
com of tel. 5110868 (P: Schelphoekgarage)
Zie ook www.alkmaar.remonstranten.nl 

Kersttocht, 
vrijwilligers gevraagd! 
De Kersttocht komt eraan en wel op
zaterdag 17 december.
We zijn op zoek naar vrijwilligers om
er ook dit jaar een groot succes van te
maken.
Lijkt het je/u leuk om mee te helpen
met o.a. het opbouwen of mee te
spelen in de verschillende scenes:
laat het ons weten!!
U kunt ons via de email bereiken
op: kersttocht@outlook.com
De Kersttocht- organisatie
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De Heer onze God,
Hij zegene jullie
Hij laat jullie voeten dansen
en geeft kracht aan jullie armen.
Hij vervult jullie hart met tederheid
en jullie ogen met lach
 
De Heer onze God,
Hij vult jullie oren met muziek
en jullie neus met lekkere geuren
Hij vult jullie mond met gejuich
en jullie ziel met blijdschap.
Hij schenkt jullie steeds opnieuw
de genade van de stilte
en het vertrouwen
op een mooie toekomst
 
De Heer, onze God,
Hij geeft ons allen de kracht
om in onze wereld
geloof, hoop en liefde een gezicht te geven.
De Heer zegene ons
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.


