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Autodienst - Heiloo
Als u gebruik wilt maken van de au-
todienst om naar de kerk te kunnen,
kunt u bellen met Klaske Mosselaar
tel. 5330417 Bij geen gehoor: Anneke
Plas-de Vries tel. 5335919

Limmen
 
Tussen 21 januari en 5 februari 2017
ontvangt u een verzoek voor uw
Kerkbalans-bijdrage.
De inkomsten uit de actie Kerkbalans
zijn voor onze kerk van groot belang.
Met elkaar houden we de kerk in
stand. We steunen elkaar op belang-
rijke momenten in ons leven, maar
staan ook voor elkaar klaar op een
doordeweekse dag. Die momenten
zijn goud waard. We kunnen die
momenten echter niet verzilveren bij
de bank.
De kerk kost geld. Het onderhoud van
de kerk, de verwarming, de pastorale
projecten, gemeentedagen, admini-
stratie, enz. Allemaal kosten die ge-
maakt moeten worden om de kerk-
deuren open te houden om u en de
vele anderen welkom te heten.
Ook zijn wij, net als alle andere Pro-
testantse kerken, verplicht om jaar-
lijks een vast bedrag (ongeveer € 45)
per gemeentelid aan de Protestantse
Kerk Nederland (PKN) over te maken.
Wij vragen dan ook om, indien mo-
gelijk, bovengenoemd bedrag mini-
maal bij te dragen.
Dankzij uw bijdrage kunnen we
samen onze belangrijke taken blijven
vervullen.
 
Loper voor de Actie Kerkbalans
Wie wil ons helpen om rond 21 janu-
ari brieven voor de actie kerkbalans
te bezorgen en de antwoorden vóór
5 februari weer op te halen? Het gaat
hierbij om ongeveer 10 adressen. U
kunt zich aanmelden bij Toos van den
Berg, 072-5044133
Alvast hartelijk bedankt voor uw bij-
drage, namens de kerkrentmeesters,
Jan Korving en Toos van den Berg

Heiloo
 
Heiloo is een prachtige plek om te
wonen. Dichtbij zee en duinen. Toch
wonen we echt in een dorp, met een
markt op woensdagen. Midden in ons
dorp staat een karakteristieke kerk, de
Witte Kerk en aan de Holleweg de Ter
Coulsterkerk.
 
De kerk is niet alleen een gebouw: er
is een levendige gemeenschap die
daar samenkomt. De kerk is van ons
allemaal. Sommigen van ons zijn er
gedoopt. Anderen hebben er als kind
Kerstfeest gevierd, met of zonder
mandarijn en boek als cadeautje. Je
kunt de kerk liefhebben omdat je
vader of je moeder er vanuit begra-
ven werd. Voor anderen is het de plek
om regelmatig in de stilte Gods
Woord te horen. Hoe je band ook is,
de kerk hoort erbij.
 
Daarom komen wij met Kerkbalans
bij u langs. Om die kerk in stand te
houden is geld nodig van haar leden,
want zij krijgt geen subsidie. We pro-
beren kerk te zijn in dit dorp, er te zijn
voor wie dan ook en op wat voor
moment dan ook, maar dat vraagt dat
eenieder zijn verantwoordelijkheid
neemt.
We vragen u dit jaar om mee te doen.
Mogen we op u rekenen?
College van Kerkrentmeesters Heiloo

2017

Kerkblad in 2017

woensdag dinsdag:

1.   1 februari 17 januari

2.  15 maart 28 februari

3.  19 april 4 april

4.  17 mei 2 mei

5.   5 juli 20 juni

6.  30 augustus 15 augustus

7.   4 oktober 19 september

8.   8 november 24 oktober

9.  13 december 28 november

Verschijning 2017   |   Kopij uiterlijk

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

Wij danken u allen voor de bloemen
en kaarten die wij de afgelopen peri-
ode mochten ontvangen, na het be-
kend worden van mijn ziekte (long-
kanker). Het geeft ons heel veel troost
en kracht om zoveel medeleven te
krijgen. Vriendelijke groet,
Frans en Janna Zentveldt

Bedankt!

Kersttocht Ter Coulster
Zaterdag 17 december is de Kerst-
tocht op Landgoed Ter Coulster.
Wilt u meelopen, geef u snel op,want
Vol=Vol: kersttochtheiloo.jouwweb.nl
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Rond de Waterput
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Zij die op de sterren reizen,
op hun innerlijk kompas,
zijn de zieners en de wijzen,
zoekers in de grote nacht.
 
Zij die op de sterren reizn,
varend op de hemelkaart,
zoeken telkens in de ruimte
naar het hart van het bestaan.
 
Zij die op de sterren reizen
op gedachten, snel als licht,
zien de grootheid van het kleine
in een pasgeboren kind.
 
Zij die op de sterren reizen
vinden sterren in hun hart,
worden nieuwe zieners, wijzen
van een stralend gouden dag.
 
Zij die op de sterren reizen,
brengen daarvandaan iets mee,
want de afglans van de sferen
geurt als wierook om ons heen.
 
Marijke de Bruijne
uit: Zangen van zoeken en zien.
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Kerkdiensten 
 
18 december, 10.00 uur, 4de Advent
Ter Coulsterkerk: ds. F.J. van der Wind
collecte: Solidaridad
Prot.kerk Limmen: drs.N.E. Boon, Assendelft
collecte: stichting MEE, zomerkamp
Cultuurkoepel: Paul Jacobs
 met Liturgisch Koor Castricum
 
24 december, Kerstavond, 22.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek
m.m.v. One More Voice
collecte: Kinderen in de Knel (pag.8)
Protestantse kerk Limmen: ds. A.T.Kramer
collecte: Voedselbank IJmond-Noord
Cultuurkoepel: 20.00 uur, Marie-José
van Bolhuis met De Zanggroep
 
25 dec., Eerste Kerstdag, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. F.J. van der Wind
m.m.v. de Cantorij
collecte: Kinderen in de Knel (pag.8)
Protestantse kerk Limmen: 
ds. D.C. Nicolai, Zandvoort
collecte: Kinderen in de knel (pag.8)
Cultuurkoepel: geen viering
 
31 december, 19.00 uur
Witte Kerk: ds. E.J. Kooiman
collecte: Diaconaal werk Heiloo
Prot. Gemeente Limmen in Corneliuskerk: 
Oecumenische oudejaarsdienst
m.m.v. Liturgisch koor 
 
1 januari 2017, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk:
ds. K.G. Zwart, Oegstgeest
collecte: Fonds bijzondere noden
Protestantse kerk Limmen: 11.00 uur
ds. F.J. van der Wind
collecte: Vluchtelingenwerk Nederland
Cultuurkoepel: geen viering
 
8 januari, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. E.J. Kooiman
collecte: KiA Straatpastoraat (zie pag 8)
Protestantse Kerk Limmen:
ds. C.H. Koetsier, Heemstede
collecte: KiA Straatpastoraat (zie pag 8)
Cultuurkoepel: Marius Braamse
met De Zanggroep
 
15 januari, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. F.J. van der Wind
collecte: PKN Oecumenisch werk
Prot. Kerk Limmen: ds.S. Zuidema, Heemskerk
collecte: Zonnebloem Limmen
Cultuurkoepel: Marie-José van Bolhuis
met Saskia Terpstra

 
22 januari, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek
m.m.v. de Cantorij
collecte: St. de Regenboog (zie pag.8)
Prot. Kerk Limmen: ds. E.Kooiman
collecte: St. de Regenboog (zie pag.8)
Cultuurkoepel: Marius Braamse
met De Zanggroep
Witte Kerk: Cantatedienst 16.00 uur
Bachcantate: BWV 98 "Was Gott tut"
Liturg: ds. S.H. Ossewaarde 

29 januari, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. F.J. van der Wind
collecte: Roemeniëproject
Prot. Kerk Limmen: ds. H. Ruitenbeek
collecte: Stichting de Hoop
Cultuurkoepel: Ben Leurink

Kerstnacht Heiloo
Stel je voor... dat Jozef en Maria nú
zouden leven en door ons dorp zou-
den reizen...
Waar zouden ze dan terecht ko-
men? De jongeren van de Jeugdkerk
stellen niet alleen de vraag, ze gaan

Vieringen Limmen
In de gure en donkere dagen van eind
december zal in de sfeervol verlichte
protestantse kerk in Limmen de
kerstnachtdienst worden gehouden
op 24 december a.s. om 22.00 uur.
Voorganger is ds. A.T. Kramer. Er is
muzikale ondersteuning door een
deel van het koor "Vredenburgers"  uit
Limmen en het orgel wordt bespeeld
door Sybren Boukes.
 
De muzikale omlijsting in de dienst
op de eerste kerstdag, aanvang
10.00 uur, wordt verleend door het
"Projectkoor".  In deze dienst gaat ds.
Nicolai voor en Wim Boerstoel be-
speelt het orgel.
 
De Oecumische oudejaarsdienst op
zaterdag 31 december in de Corneli-
us-kerk begint om 19.00 uur.
 
De nieuwjaarsdienst op zondag 1
januari begint om 11.00 uur (dus niet
om 10.00 uur) en wordt een gebeds-
dienst, geleid door ds. van der Wind.
Aansluitend vindt de nieuwjaarsreceptie 
plaats in Ons Huis.
U bent van harte welkom!

Kerstmorgen
         Welcome as the dawn of day
         To the pilgrim on his way,
         Whom the darkness caus'd to stray, 
         Is my lovely king to me
 
HEILOO - Op Kerstmorgen zingt de
Cantorij dit lied letterlijk als welkom,
als eerste lied, welkom voor mensen
die als een soort pelgrims met Kerst-
mis naar de kerk komen. Het is een
gedeelte uit het oratorium ´Solomon´
van Georg Friedrich Händel.
In Kerstliederen schuilt vaker een
welkom. In het lied ´Nu zijt wellekome´ 
wordt Christus welkom geheten op
aarde. Het is zelfs het oudste loflied
op Christus´ geboorte, dat in West-
Europa in de volkstaal is gedicht.

op pad door Heiloo. Als Jozef’s en
Maria’s en herders. Onderweg spelen
ze het geboorteverhaal van Jezus,
zoals door de Evangelist Lucas is
opgeschreven. En daar maken ze
foto’s van. Die gaan we tijdens de
kerstnachtdienst bekijken. Misschien
horen we het bekende verhaal dan
toch weer eens met andere oren.
Want dat is elk jaar natuurlijk weer de
vraag: wat betekent het kerstverhaal
in onze dagen en voor onze tijd?
Ook op andere momenten zullen de
jongeren van zich laten horen en iets
van de wereld van vandaag onder
onze aandacht brengen. De oer-oude
beelden van licht in het donker, stilte
en blijdschap, vrede en hoop zullen
we beluisteren, overwegen en samen
met One More Voice bezingen.
ds. Hanneke Ruitenbeek
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Maarten Luther met Kerstmis
door ds. F.J.van der Wind
 
Naast mij hangt een kaart van de werkkamer van Maarten
Luther (1483-1546). Het is een sober vertrek met ruwhou-
ten wanden, een eenvoudige tafel, een soort boomstronk
om aan die tafel te zitten, een stenen vloer. En opvallend
genoeg geen boekenkast (zie foto). Ik kreeg de kaart jaren
geleden van iemand, die op de Wartburg was geweest.
 
Ik ben aan die kaart gehecht. Op een van de eerste reizen
naar de partnergemeente Melaune heb ik diezelfde kamer
ook bezichtigd. Luther heeft het daar volgehouden bij alle
druk waaronder hij moest leven. Hij woonde op de
Wartburg incognito onder bescherming van de keurvorst,
Frederik van Saksen. Hij vertaalde daar het Nieuwe Tes-
tament in het Duits. 
Een tweede Luthermoment was in Wittenburg. Bij onze
fietstocht naar Melaune overnachtten we in Wittenburg
op de bovenste verdieping van het slot, met z’n allen op
één kamer. De fietsen sjouwden we ook naar boven. De
volgende dag kwamen een paar fietsers uit Melaune ons
tegemoet. In Wittenburg sloeg Luther de 95 stellingen op
de deur van de slotkerk op 31 oktober 1517, nu 500 jaar
geleden. Vandaar dit jaar al die aandacht voor Luther.
 
Van Luther heb ik niet veel gelezen. Wat ik over hem weet,
leerde ik bij kerkgeschiedenis. Ik ben nu begonnen in  ‘De
vrijheid van een christen’. Dat leest goed. Ik lees het uit
een uitgave van de Boeket Reeks.
Ik herinner me een artikel over Luther en het Kerstfeest
van professor J.P. Boendermaker. Hij was als hoogleraar
verbonden aan het Luthers Seminarium in Amsterdam.
Ik concentreer mij aan de hand van dit artikel op Luthers
kerstgedachten en op zijn magnifieke kerstliederen.
 
Zijn eerste thema met Kerstmis is dat Jezus geboren is
voor ons. Hij is niet voor ganzen, eenden en koeien ge-
komen. Luther kon zich erg markant uitdrukken. Hoe
goed Christus op zich ook moge zijn, het wordt niet
geweten en het geeft ons geen vreugde, tenzij je gelooft
dat Hij voor jou geboren is en dat jij herboren zult worden.
Christus overwint de dood, de zonde; geloof dat Hij voor
jou heeft overwonnen en jij zult overwinnen. Dit lijkt wel
Kerstmis en Pasen ineen.
 
Een ander thema bij Luther is de grote nadruk op de echte
menswording van God in Christus. Dat klinkt plechtig
theologisch, maar hoor hoe levendig hij dat uitwerkt,
vanuit het besef dat het niet reëel genoeg genomen kan
worden. Hij moet niks hebben van al die legendes over
Jezus´ jeugd, die van Hem dan al een wonderdoenertje
of een buitengewoon braaf kind maken. Nee: Hij is net
zo geweest als onze kinderen, zelfs dwaas in de zin van
nog niet alles wetend, kinderlijk. Hij wist ook niet alles
meteen. Hij groeide in wijsheid.
 
Waarom is dat zo belangrijk? Omdat alleen zo vaststaat,
dat Hij alles van ons mens zijn gedeeld heeft, alle diepten
heeft gezien, de laagste plekken heeft opgezocht en zelfs
onder onze schuldenlast is gekropen om gebukt te gaan
onder dat, waaraan Hij niet schuldig was.

Waarom blijf ik Hem dan toch met een hoofdletter
schrijven? Juist vanwege het feit, dat in Hem God met
ons was en in Hem woning maakte, zodat die godheid
onze schuld en dood verschroeide, daarin bestaat mijn
heil. Christus is geen goddelijk mens, maar God zelf is
menselijk in Hem bij ons gekomen. Kunnen wij dat aan?
Durven wij er rustig van uit te gaan, dat Christus met zijn
leerlingen wel eens gelachen heeft, nemen wij ernstig dat
Hij van vermoeidheid sliep in het schip, net als Jona de
profeet…?
 
Bekender zijn voor mij Kerstliederen van Luther. ́ Kom tot
ons de wereld wacht´ is een geliefd gezang. Gelijk vallen
daarin die felle tegenstellingen op, die in al zijn liederen
zitten. Christus daalt van de Vader neer en tot de Vader
keert Hij weer, Hij die de hel is doorgegaan en hemel-
waarts opgestaan. De kerstkribbe is in dit gezang geen
moment van een vertederende menselijk bijzonderheid.
Nee, die kribbe blinkt in de nacht met ongekende pracht.
Het geloof leeft in dat licht, waarvoor al het duister zwicht.
De kribbe is voor hem een teken van overwinning.
 
In een preek over de drie wijzen uit het oosten zegt hij
dat de wijzen er niets van begrepen, dat ze letterlijk van
de wijs raakten, omdat niemand hen de plek wees waar
dat kind, die koning, geboren was. Alles was zo woest en
stil. Zelfs als er een hond geboren was, of een koe gekalfd
had, zou je meer rumoer horen. De mensen zouden toch
moeten zingen en springen en lichten en lampen moeten
aansteken? Hebben we ons soms voor de gek laten
houden? Heeft de duivel ons hierheen gevoerd? Zou hier
een koning geboren zijn?
Luther schuwt geen enkel beeld, als het hem helpen kan,
duidelijk te maken, dat deze koning niet ergens in de top
ter wereld kwam, maar ook in die zin helemaal mens
werd, dat hij echt onderop begon, in´lage staat´, zodat
geen mensenleven Hem ontgaan zou. Het is bij hem een
prelude op het gaan van deze koning naar de laagste
plaatsen, de diepste diepten, naar de plek waar de roep
klinkt : ´God hebt Gij ons verlaten?´
 
Niemand kan ooit zeggen, dat Hij zo diep niet reiken kan,
als iemand gezonken is of zinken zal. Altijd zal Hij er zijn.
Hij voert ons uit de duisternis naar waar de hemel open
is. Kyriëleis. Heer ontferm u.
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Wij gedenken
Op maandag 7 november is Frans
Dirk Hibma overleden. Hij is 96 jaar
geworden. Met hulp van de familie,
buren en thuiszorg woonde hij nog
zelfstandig op de Kandelaar. Veel
mensen kenden hem als Kapper
Frans. Dat was het beroep dat hij als
kind al ambieerde en met liefde  uit-
oefende. Hij zat graag bij Brasserie
Veldt met uitzicht op de Hutkoffer en
de Witte Kerk, de kerk waar de kinde-
ren zijn gedoopt en getrouwd, en het
bijzondere huis waar het gezin
Hibma een paar jaar woonde. In de
afscheidsdienst hebben de kinderen
en kleinkinderen mooie herinnerin-
gen opgehaald aan hun pa en opa. En
we hebben gelezen uit Psalm 139.
Geloof was voor Frans iets dat bijna
als vanzelfsprekend bij het leven
hoorde. En ook bij het sterven. Daar
hoef je niet zoveel over te praten, daar
hoef je niet altijd mee bezig te zijn:
God is er, in goede en in moeilijke
dagen.
Het was een koude dag maar een
warm afscheid. Frans Dirk Hibma is
begraven op de Algemene Begraaf-
plaats aan de Holleweg, bij zijn
vrouw, Everdina Onrust. Wij wensen
allen die hem missen warmte en
steun toe van God en mensen.
ds. Hanneke Ruitenbeek

30 oktober is overleden Jacobus van
der Schee. Ds. van der Schee is pre-
dikant geweest in Heiloo en Limmen
van 1975 tot 1980. Hij heeft in die
periode voor Heiloo een belangrijke
rol gespeeld bij het samengaan van
de Kruiskerk en Witte Kerk. Dienst van
Woord en gebed vond plaats op vrij-
dag 4 november in Zierikzee.
Philip Ouwendijk

Bevestiging ambtsdragers
 
HEILOO - Op zondag 8 januari 2017
zullen er drie gemeenteleden in het
ambt worden  (her-)bevestigd. Voor
het vervullen van de vacatures bij de
diaconie hebben zich de volgende
gemeenteleden beschikbaar gesteld:
dhr. M.Mooiweer en dhr. R.Visser. Als
ouderling-scriba zal mw. R.D. van
Diest een 2e termijn gaan vervullen.
Gegronde bezwaren tegen de beves-
tiging van één of meerdere van deze
kandidaten kunnen schriftelijk en
ondertekend worden ingediend door
stemgerechtigde leden van de ge-
meente. Deze bezwaren dienen ui-
terlijk binnen 8 dagen na het verschij-
nen van dit kerkblad bij de kerkenraad
binnen te zijn.
Namens de kerkenraad, Roelie van Diest

Op 4 november overleed Jo Barten -
van den Brink heel plotseling. Ze was
88 jaar oud, een gezegende leeftijd,
maar ze was nog gezond en voor
allen die om haar heen stonden was
dit wel een heel erg abrupt einde.
Geboren in Alkmaar verhuisde ze
later o.a. naar Friesland (Holwerd) om
met haar man Dick, die predikant was,
in de gemeente te gaan werken. En
zo typeer je haar ook wellicht nog het
best: als de vrouw achter..., altijd
dienstbaar aan het werk van haar
man. Ze ging mee op huisbezoek,
nam de telefoon aan en was aanwe-

zig bij uitvaarten. Die rol op de ach-
tergrond paste helemaal bij haar ka-
rakter.  Na het emeritaat van Dick
kwamen zij ruim 20 jaar geleden in
Heiloo wonen. Velen in onze ge-
meente leerden haar kennen als een
warme en betrokken vrouw. Nadat
haar man in 2009 overleed voelde ze
het gemis dat hun huwelijk kinder-
loos was gebleven nog sterker, al zei
ze zelf ook dat ze een goed en rijk
leven heeft gehad.
Op 10 november hebben we in de ter
Coulsterkerk afscheid van haar geno-
men. In de dienst lazen we de woor-
den van psalm 23 die ook op de
rouwkaart staan: “De Heer is mijn
herder” en we zongen een opstan-
dingslied. Beide elementen waren
kenmerkend voor het geloofsver-
trouwen waar Jo mee leefde. Aan-
sluitend hebben wij haar begraven bij
haar man op de algemene begraaf-
plaats in Noord Scharwoude. Wij
wensen Henk, Emmy en Jan en allen
die haar lief en dierbaar waren troost
en zegen.
ds. Edward Kooiman

Wel en wee
HEILOO - Mw. Herma Schouten
heeft binnen een paar jaar twee keer
een nieuwe heup gekregen aan het-
zelfde been. Dat was  een behoorlijke
tegenvaller. Daarnaast woont zij nog
maar kort in deze regio en is daardoor
nog niet zo ingeburgerd. Een blijk van
meeleven zou haar goed doen (adres
op te vragen via de redactie).

Mw. Tudy Dukker had gehoopt dat
het herstel wat sneller zou gaan. Na
haar ongelukkige val deze zomer
kreeg zij een tijdje daarna ook een
hersenbloeding en een operatie. Het
gaat met ups en downs, maar er is
goede hoop dat zij weer behoorlijk
gaat herstellen. Geduld is nodig en zij
vermijdt - al is dat voor haar soms
best moeilijk - voorlopig zoveel mo-
gelijk bezoek en andere drukte.
We hopen er met haar het beste van.
ds. Edward Kooiman

Samen koken/samen eten
Pastoraat in beweging 
HEILOO - Hoe kunnen gemeentele-

den voor elkaar van
betekenis zijn?
In het vorige kerk-
blad is het idee geop-
perd om regelmatig
samen te koken en/
of samen te eten. Ge-
noeg mensen heb-

ben zich gemeld om verder te gaan
met dit plan. Dat doen we dan ook.
Uiteraard bent u welkom om zich aan
te sluiten. Er is geen uiterste datum.
Voor het geval u niet op eigen gele-
genheid kunt komen: laat dat geen
belemmering zijn. Daar vinden we
een oplossing voor.
Aanmelden via gvrb@quicknet.nl
of 072-5331686 ('s avonds)
Gerie Brouwer en het pastoraal overleg

Themaochtenden 
Na een prachtige presentatie over
Picasso kondig ik voor begin volgend
jaar drie thema-ochtenden aan:
18 januari, 15 februari en 8 maart, van
9.45-11.15 uur in de Ter Coulsterkerk.
Er zijn interessante artikelen versche-
nen over bepaalde aspecten van de
Reformatie en over de oecumene. Met
deze onderwerpen zullen we starten.
Hartelijk welkom aan u, 
ds. F.J. van der WindDrie Koningen, Basilique Saint-Denis

6



Mens in beeld: Oliver
Interview door Hanneke Ruitenbeek
 
Oliver is lid van de Jeugdkerk in Heiloo. Hij
zit in 4 HAVO. In oktober is hij met zeventien
andere leerlingen van het Jac. P. Thijsse
College in Castricum naar Gambia ge
weest. In een dorp op het platteland gingen
ze helpen op een school: de Mansa Colley
Bojang Nursury School. Hij heeft er op
zondag 11 september over verteld in de Ter
Coulsterkerk. De diaconie had ervoor ge
zorgd dat de collecte-opbrengst die zon
dag voor de school was. Tijd voor een te
rugblik.
 
Oliver, je bent nu een paar weken terug.
Hoe was het?
Leuk en leerzaam. Nog veel leuker
dan ik had gedacht! We hadden een
hele gezellige groep van school. Alles
was zo anders toen we uit het vlieg-
tuig stapten. Gaten in de weg, heel
veel mensen die langs de straat lopen,
hutjes waarin de mensen wonen. En
we hadden veel te veel kleren aan.

 
Wat hebben jullie gedaan?
We hebben de kleuterschool en de
speeltuin geverfd, een toiletgebouw
gebouwd en de school opnieuw in-
gericht. We hadden met elkaar
€ 6000,- opgehaald. Daar kan je heel
veel van doen. We zijn ook met een
busje door het land gereden. Het is er
heel mooi. In de rijke buurten zitten
geen gaten in de weg. Er is heel veel
verschil tussen arme en rijke mensen.
 
Hoe was jullie contact met de mensen en
kinderen in het dorp?
Het was heel gezellig. De kinderen
kwamen steeds kijken als we aan het
werk waren. Ze leerden ons tellen in
het Mandinka, de taal die ze daar
hebben. Via Facebook hebben we
nog steeds contact met elkaar.

 
Je zei dat je ook veel geleerd had. 
Wat bijvoorbeeld?
Dat je ook heel anders dan hier ge-
woon kan leven. Heel veel dingen
vinden wij zo gewoon. Toen ik thuis
kwam deed mijn moeder het licht
aan. Wij hadden daar nergens licht-
knopjes. En alleen een koude douche.
De WC was vaak gewoon een gat in
de grond. We aten elke dag rijst met
kip. En onze mobiel konden we ook
nergens opladen. De mensen waren
echt blij met alles. Zelfs met een zak
rijst. Daar denk je wel aan, ja.
 
Dus het was...
Een 10!

Boekbespreking
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taede A. Smedes, godsdienstfilosoof
en theoloog, constateert dat, als het
in Nederland over geloof gaat, al snel
in termen van alles of niets wordt
gedacht. Aan de ene kant is er de –
afnemende- groep ‘traditionele’ ge-
lovigen, die God ervaart als liefdevol-
le Vader, Die elke stap van ons leven
leidt of minstens begeleidt. Deze
wijze van geloven wordt wel theïsme
genoemd: God ziet en kent ons in al
ons doen en laten. Aan de andere kant
is er een - groeiende -groep, die hier
helemaal niets meer mee kan. Ze
gooien alle godsgeloof over boord.
Dan spreken we van atheïsme.
 
Smedes pleit in dit boek voor het goed
recht van een derde weg. Hij spreekt
dan van post-theïsme, geloof, dat niet
alleen het theïsme, maar ook het
atheïsme áchter ( Latijn: post, na) zich
laat. Hij komt dan uit bij Paul Tillich
(1886 – 1965). Geloof is de ‘grond van
het bestaan’, een zaak van ‘uiterste
betrokkenheid’.
 
Wie niet meer uit de voeten kan met
het vertrouwde geloof van vroeger,
hoeft het kind niet met het badwater
weg te gooien. Er is een derde weg:
God als Bron van Leven, als Slijpsteen
voor de geest, als Tegenover voor je
eigen grote gelijk, de Moed om te zijn.
Bert Kramer

Uit de Kerkenraad
HEILOO - Na het zomerreces zijn in
de kerkenraad vele zaken besproken: 
 
Kerk 2025
In september ging het over het Rapport
Kerk 2025: wat ziet u de komende vijf à tien
jaar op u afkomen ten aanzien van pasto
raat, diaconaat, beheer en eredienst?
Onderscheid maken tussen wens en
verwachting was daarbij erg moeilijk.
Onderlinge samenwerking tussen de
verschillende groepen in de gemeen-
te. Kan het iets eenvoudiger? En hoe
zit dat dan met de ambten? Er is een
toenemende vraag naar onderling
contact en pastoraat en tegelijkertijd
afname van het aantal pastorale vrij-
willigers. Hoe houden we het pasto-
raat op maat, wat kunnen we als ge-
meenteleden voor elkaar betekenen?
Er is een groot aantal vrijwilligers
actief, vooral in beheer en rond de
gebouwen. Hoe zal dat er over tien
jaar uitzien? Hoeveel geld en gebou-
wen hebben we dan nog nodig? Ge-
loven we dat de eredienst er over tien
jaar nog steeds is? Ja! Maar hoe pre-
cies? Laagdrempeliger? Of juist
liturgischer?
In het nieuwe jaar kunt u hierover
meepraten wanneer er een gemeen-
temiddag zal worden georganiseerd.
 
- lees verder op pagina 10 - 

Bedankt!
Toen ik in het ziekenhuis verbleef,
werd ik verrast met een prachtig
boeket bloemen, dat Elly den Hartigh
bracht. Vele namen stonden op een
mooie kaart. Hiervoor heel hartelijk
dank. Wel jammer dat sommigen hun
handtekening hadden gezet i.p.v. hun
naam. Ik weet dus niet wie dat zijn.
Het heeft me heel goed gedaan, dat
de gemeente aan mij denkt. 
Henny Dijkstra
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Diaconie Limmen
 
Het Lutherjaar is zondag 30 oktober
passend begonnen met Suikertaart
bij de koffie. Het recept daarvan
kwam uit het programmaboekje
‘Amuse, zing, kijk, eet en praat met Luther’.
 
De adventstijd is ingegaan met een
feestelijke oecumenische Agapè vie-
ring. Met fijne liederen en meditatie.
Met heerlijk eten, door verschillende
mensen gemaakt en meegebracht.
De collecte voor het Noodfonds van
de kerken bracht € 165 op.
 
Voor de Eerste adventsdienst had
Edith Boukes een mooie bloemschik-
king gemaakt (zie foto hierboven).

Ds. Rasser kon een hoop kleren mee-
nemen voor het Zeemanshuis, Am-
sterdam.
 
Tijdens een gezellige middag worden
kerstpakketten en fruitbakjes uitge-
deeld. Daarnaast worden voor men-
sen die wel een extraatje kunnen
gebruiken, (financiële) kerstattenties
rondgebracht.
Diaconie-Limmen, Margreet Denekamp

25 december: Kinderen in de knel
In de kleine, arme plattelandsdorpen
in Pakistan is bijna geen zorg voor
kinderen met een handicap. De ou-
ders weten niet goed hoe ze met hun
gehandicapte kind om moeten gaan.
De christelijke organisatie NOAD
helpt en steunt deze ouders om hun
kinderen een volwaardig plekje in het
gezin en de samenleving te geven.
Dat doen zij door kennis te delen met
de ouders over de rechten van hun
kind, de juiste medische zorg en ze
laten zien hoe hun kinderen door
liefde, zorg en aandacht zich beter
ontwikkelen.
Met uw gift helpt u Kerk in Actie om
de broodnodige liefde, zorg en aan-
dacht te geven. Als kinderen van God,
kinderen die gezien mogen worden.

ZWO Heiloo
 
Terugblik maaltijd
De maaltijd van 12 november was
met 36 personen goed bezocht en
zeer geslaagd. Wayan van Dorsten en
Daday van den Berg hadden een
heerlijke Indonesische maaltijd be-
reid. Eenvoudig, maar wel gevarieerd.
Hiermee benadrukten we het belang van
gevarieerde voeding op Java – ons huidige
project. Ed van den Berg informeerde
ons verder over Indonesië.

8 januari Straatpastoraat 
In Nederland zijn veel dak- en thuis-
lozen. Mensen die op straat leven,
ergens een hutje hebben gebouwd,
gebruik maken van de opvang of een
tijdelijk bed vinden bij vrienden of
familie. Het Straatpastoraat van de 
Protestantse Diaconie Amsterdam is er
voor hen. Op straat leven betekent
constant bezig zijn met overleven. Je
moet op zoek naar eten, kleding, geld
en een slaapplek. Het is een zwaar
bestaan. Eenzaamheid en stress zijn
van alledag. De gemeentelijke instel-
lingen in Amsterdam doen veel voor
daklozen. Het straatpastoraat biedt
daar een 'zin-volle' aanvulling op.

Tussenstand
Na een half jaar hebben we al zo’n
€1200 ingezameld voor ons project!
Dit is een geweldige opbrengst in zo’n
korte tijd. Hartelijk dank voor uw bij-
drage hieraan, door een gift in een
collecte, het kopen van een zakje rijst,
het deelnemen aan de maaltijd of het
kopen van een zendingskalender of
Amnesty-kaarsen. In 2017 gaan we
door voor dit project.
ZWO-dienst
Op zondag 12 februari zal de ZWO-
commissie haar medewerking verle-
nen aan de dienst. We collecteren dan
ook voor ons project.
Namens ZWO Marianne Deinum

Collectes bij de kerkdiensten 22 januari De Regenboog
De Regenboog is een stichting die
zich o.a. in Amsterdam bezighoudt
met de opvang van verslaafden en
daklozen. Men kan in de inloophuizen
terecht voor een maaltijd en er wordt
gelegenheid geboden om te dou-
chen of kleding te ruilen.
Een klein deel van het budget wordt
besteed aan laagdrempelige werk-
projecten zoals straatvegen en wer-
ken in een kaarsenmakerij.

Ontmoetingsmiddag Wijk D
HEILOO - Zondagmiddag 15 januari vanaf 15.30 u is er een ontmoetings-
middag van wijk D (ten zuiden van de Stationsweg tot aan het spoor en
Ypestein) in het Alternatief, de Stuifbergen 6. 
Anneke de Jong
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Kledinginzameling
 
Kunt u het zich voorstellen dat je,
omdat je niet over een riem beschikt,
met ’n stuk touw je broek omhoog
moet houden? Het is één van de bit-
tere waarheden waarmee dak- en
thuisloze bezoekers van inloophuis
De Kloof in Amsterdam worden ge-
confronteerd. Dus gaarne riemen,
riemen en nog eens riemen!
Vanochtend bleek dat we bezoekers
die willen slapen in onze dagopvang,
geen laken konden aanbieden maar
enkel badlakens. Dat is voor ’n keer
niet zo erg, want warm is ’t wél in ons
inloopcentrum. De bezoekers (ge-
middeld 89 per dag, waaronder een
viertal vrouwen) geven immers veel
lichaamswarmte af. Dat heeft recent
geleid tot installatie van een tweetal
afzuigers en de mogelijkheid om te
douchen en kleding te ruilen. Eénper
soons (hoes)lakens, kleine handdoeken en
donkerkleurige onderbroeken zijn even
eens zéér welkom. En nu de winter er aan
komt: winterjacks, handschoenen, mutsen
(egaal van kleur!), het is allemaal nodig!
 
En mocht u denken: dat heb ik alle-
maal niet, vorm dan een ploegje om
op ’n zaterdag ’n keer het inloopcen-
trum te komen schoonmaken.
 
Afgelopen jaren mochten we in di-
verse kerken in de Kersttijd een kle-
dinginzameling houden voor men-
sen die dak- of thuisloos zijn en die
een deel van de dag doorbrengen in
De Kloof (waar ze naast koffie of thee,
’n boterham of ’n tosti en twee keer
per week een warme maaltijd krijgen
aangeboden). Als u bereid bent om
aan deze kwetsbare groep uit onze
samenleving iets te doneren: zij zul-
len u er dankbaar voor zijn. Op mijn
fiets zit een sticker met de tekst “Van
daag al geluk gedeeld?”. Wat let u?
Op zondag 11 en 18 december kunt
u vóór de dienst uw bijdrage inleve-
ren in de Ter Coulsterkerk.
Ton Steenaert, 072-5332207

Zingen in de kerk
Met onze stem kunnen we veel doen.
Dat begint al met de geboorte. We
huilen, we kraaien en maken andere
geluidjes. Met het ouder worden
leren we die wat onbestemde gelui-
den om te zetten in woorden en be-
wuste klanken. Onder meer in zingen.
Wat dat betreft hebben protestanten
een kleine voorsprong. Want in de
kerk wordt al eeuwenlang de zon-
dagse eredienst gevierd (naast het
woord) met het zingen van liederen.
Tot de dag van vandaag. Soms met
nieuwe of moeilijke melodieën uit
het liedboek. Om ons daarbij te on-
dersteunen hebben we niet alleen het
orgel maar ook onze eigen Ter Coul-
ster Cantorij o.l.v. cantor-organist
Gerard Leegwater. De cantorij is mo-
menteel bezig met de bijdrage aan de
eerste kerstdag. Ingestudeerd wor-
den o.a. een paar prachtige koorbe-
werkingen uit werken van G. F. Hän-
del, t.w. het bekende en mooie 'He
shall feed His flock like a shepherd'
(uit de Messiah) en het 'Welcome as
the dawn of day' (uit Salomon). Ook
de specifieke kerstliederen worden
niet vergeten.
Nu kan onze cantorij best wat vers
bloed gebruiken en dat verse bloed is
absoluut aanwezig. Luister maar eens
naar een kerkdienst via de lokale
omroep. Dan hoor je duidelijk dat er
heel veel goede zangstemmen aan-
wezig zijn. Ook mannenstemmen. Ja
heren, u kunt zich niet verschuilen
met de smoes dat u niet kunt zingen.
Dus heren en dames (de heren
komen ditmaal voorop), kom op de
woensdagavond eens gezellig bij ons
langs. De repetitie begint om 19.45
uur en 21.30 uur stoppen we ermee.
Met uiteraard een pauze en koffie
tussendoor. In principe altijd in de Ter
Coulsterkerk, maar soms wijken we
uit naar de Witte Kerk. Dus nogmaals,
kom en zing met ons mee. Het zal u
zeker bevallen.
Cantorij- bestuur

Uit de kerkenraad Limmen
 
Dienst zondag 1 januari 2017
Komend jaar valt 1 januari op zondag.
Voor deze speciale zondag is beslo-
ten om de dienst op een later tijdstip
te houden. Om 11.00 uur (!) zal ds.
van der Wind voorgaan in een kort
ochtendgebed; aansluitend volgt in
Ons Huis de nieuwjaarsreceptie!
Iedereen is van harte welkom om
elkaar een goed en gezegend 2017
toe te wensen.

 
Bevestiging ambtsdragers
De kerkenraad maakt bekend dat in
de dienst van 3 februari 2017 (her)be-
vestiging van ambtsdragers zal
plaatsvinden. Wij nemen dan ‘af-
scheid’ van Karin van Splunter, die
zich, als diaken, weer 4 jaar heeft in-
gezet. Wij verwelkomen Elleke Met-
z-Meijer, die bereid is haar op te vol-
gen als diaken. Sybren Boukes zal
doorgaan als diaken en zal herbeves-
tigd worden.

Ook in 2017 kan de kerkenraad met 2
ouderling-kerkrentmeesters, 2 ou-
derlingen en 3 diakenen haar taken
weer uitvoeren en uitbreiden. Er zijn
plannen genoeg, in het volgende
nummer melden wij hier meer over.
 
Tot slot wensen wij iedereen fijne en
gezegende Kerstdagen toe.
Namens de kerkenraad van Limmen,
Lies Koenderman
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Ontmoetingsmiddagen
 
Uitnodiging Kerstviering
Voor de bezoekers van de ontmoe-
tingsmiddagen en voor de vijfenzes-
tig plussers van onze gemeente in
Heiloo is er een Kersviering op : 
donderdagmiddag 15 december om
16.00 uur, u bent welkom v.a. 15.30 uur
Deze middag zingen we samen en
luisteren we naar het Kerstevangelie.
We sluiten de middag af met een
feestelijke Kerstmaaltijd.
U kunt zich opgeven door te bellen
met: Carolina Jovanovic: 5338145 of
Marijke de Groot: 5334470
U bent allen van harte welkom.
 
De volgende ontmoetingsmiddag,
die in het teken zal staan van spelle-
tjes, is op 5 januari om 14.15 uur.

Kerstsamenzang 
 
Op 18 december is er in de Witte Kerk
een kerstsamenzang, om 19.30 uur.
 
Medewerking zal worden verleend
door “One More Voice” uit Heiloo,
onder leiding van Paul van Venrooy. Be-
geleiding door Saskia Terpstra op de
piano. Het is een swingend koor dat
zeker bij zal dragen aan de sfeervolle
kerstsamenzang voor jong en oud.
Naomi de Bruijne zal op de dwarsfluit
haar medewerking verlenen.
De samenzang zal geleid worden
door Gerard Leegwater op het orgel. Er
zullen mooie en bekende liederen
gezongen worden.
We hopen dat u na afloop nog even
blijft, dan kunt u genieten van een
beker warme chocolademelk.
Wilt u gehaald worden dan kunt u
bellen naar: Fia Brouwer de Koning
072-5336163 of Nita Purmer 072-5044392 
Tot  ziens op 18 december a.s. in de
Witte Kerk! Namens de voorberei-
dingsgroep, Nita Purmer

Muziekgroep “Achterom” 
met 'Niemand Zeggen'
Muziekgroep 'Achterom' speelt op 
donderdagmiddag 26 januari om
14.15 uur in de Ter Coulsterkerk haar
muzikale en dichterlijke programma
over geheimen . . .
Ze lieten zich inspireren door woor-
den van Dietrich Bonhoeffer: Geheim
betekent niet eenvoudig iets niet weten.
Niet de verste ster is het grootste geheim. 
Integendeel: 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
geheim 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. 

Heeft u vervoer nodig neemt u dan
contact op met dhr. van de Raa, tel.
5333199. Voor overige inlichtingen
Ria op den Kelder tel. 5338895
Namens het team van de ontmoe-
tingsmiddag wensen wij u prettige
Kerstdagen!          Marijke de Groot

muziekgroep 'Achterom'

Een aanstekelijk programma over het
mysterie van de liefde, van de hoop
en van dood en leven.
'Achterom' bestaat uit Hans van der
Laan (fluit, saxofoon), Henk Engel
(gitaar, zang), Henk van Meegen (pi-
ano) en Jan Tulp (accordeon, zang).

U bent allen van harte welkom ook al
bent u geen vaste bezoeker van de
ontmoetingsmiddagen.
Heeft u vervoer nodig neemt u dan
contact op met dhr. van de Raa, tel:
5333199. Voor overige inlichtingen:
Ria op den Kelder.

- vervolg van pagina 7 - 
Visitatie
De oktobervergadering stond geheel
in het kader van de visitatie. Centraal
in de kerkvisitatie staat de vraag “hoe
gaat het met u”. In het verslag dat de
visitatoren maakten staat te lezen: De
gesprekken zijn in een goede, open
sfeer verlopen. De visitatoren waren
welkom. Vanwege de onderbezet-
ting bij de ambtsdragers is de werk-
druk voor de kerkenraad groot. Dit
heeft eveneens gevolgen voor de
werkdruk van de predikanten. Het
ontbreken van pastorale ouderlingen
is een punt van aandacht. Wij hebben
de indruk gekregen dat de gemeente
organisatorisch en materieel haar
zaken goed op orde heeft’. .
 
Begrotingen
De begrotingen van het College van
Kerkrentmeesters en van de Stichting
Witte Kerk zijn besproken en goedge-
keurd, in december komt die van de
Diaconie ter tafel.
 
Opleiding Missionaire Specialisatie
Ds. Ruitenbeek is in september begonnen
met haar tweejarige Opleiding Missionaire
Specialisatie. Samen met zeventien colle
ga’s wordt nagedacht over de rol van de
kerk in deze tijd. Wat ís kerk? Waar gaat het
om in kerk zijn? Hoe staat de kerk in de sa
menleving maar ook in de traditie? Wat is
haar roeping en eigenheid?
In kleine intervisie-groepen toege-
spitst op de gemeente waarin ieder
werkzaam is, wordt dit besproken.
Ook kerkenraden worden bij dit pro-
ces betrokken door een viertal studie-
en ontmoetingsdagen op Hydepark.
Ook hier komen de algemene vragen
aan de orde. Met kerkenraden uit
dezelfde intervisiegroep als de predi-
kant worden ze toegespitst op de
eigen gemeente. Voor ons betekent
dat een nadere kennismaking met de
gemeente Emmen en Dordrecht--
Dubbeldam. Ook een afvaardiging
van onze kerkenraad en een enkel
ander gemeentelid zal aan deze
dagen deelnemen.
 
Kerk 2017 en daarna
Ds.van der Wind gaat op 1 september
2017 met emeritaat. Samen met de
kerkenraad van Limmen zullen we
bespreken hoe we verder gaan, onder
het motto: ‘Wat is goed voor de
gemeente?’
Wij houden u op de hoogte!
Roelie van Diest en ds. Hanneke Ruitenbeek
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Het hemelse perspectief 
van Ton Schulten
Zijn werk en zijn inspiratie.
De Twentse landschapsschilder Ton
Schulten is momenteel de best ver-
kopende schilder in Nederland. Maar
ook buiten Nederland is hij geliefd en
geprezen. Het werk van Schulten
wordt gekenmerkt door een opval-
lende vlakverdeling en vaak uitbun-
dige kleuren. Achter zijn werk schuilt
een bijzonder religieus verhaal. Don-
derdag 26 januari om 20.00 uur,
Kapel van de Ter Coulsterkerk, € 3,-
Informatie: ds. Edward Kooiman

Filmserie: Hier sta ik, ik kan niet
anders...Deze uitspraak van Luther
vormt de leidraad voor een filmserie
van een heel jaar. In 2017 vertonen
we een aantal films waarin telkens
één persoon op een cruciaal punt in
zijn of haar leven een beslissende
keuze maakt. O.a. Maarten Luther,
Hanna Ahrendt, Dietrich Bonhoeffer
en Hildegard von Bingen. Donderdag 
12 januari (16 februari, 16 maart) in
de Ter Coulsterkerk. Aanvang: 19.30
(!) uur. Kosten € 4,- per avond.
Informatie: ds. Edward Kooiman

Bachcantate 
Op 22 januari 16:00 uur, zal in de
Witte Kerk te Heiloo de door Bach in
1726 gecomponeerde koorcantate
“Was Gott tut, das ist wohlgetan” (BWV
98) worden uitgevoerd. Bach compo-
neerde drie keer een cantate met
deze titel. De twee andere cantates
werden in eerdere jaren al door het
koor uitgevoerd. Inhoudelijk sluit de
cantatetekst aan bij het zondags-
evangelie: de gelovige mag erop
vertrouwen, dat zijn verzoek om
redding gehoor zal vinden, zoals be-
schreven in de Bergrede: "klopt en u zal
opengedaan worden". In deel 5 van de
cantate wordt een toespeling ge-
maakt op Genesis 32 vers 27 “Ich lasse
dich nicht, du segnest mich denn”. In ver-
gelijking met de andere twee is deze
cantate relatief kort en heeft een in-
tiem karakter. Dit komt vooral tot ui-
ting in het eerste koordeel: de lied-
melodie die door de sopranen wordt
uitgevoerd, wordt afgewisseld door
een concerterende vioolpartij waar-
mee Bach het zwenken tussen twijfel
en godsvertrouwen heeft willen
weergeven. Dan volgen tenor-recita-
tief, sopraan-aria met obligaat viool,
een alt-recitatief en een bas-aria met

vioolbegeleiding. Bij hoge uitzonde-
ring heeft deze cantate geen slotko-
raal. Om dit te compenseren heeft
Bach de eerste regel van het koraal
“Meinen Jesum lass ich nicht” opgeno-
men in de bas-aria. De cantate is in-
gebed in een compacte liturgie, deze
keer geleid door ds. Saskia Ossewaar-
de uit Egmond aan Zee.

 
Preek van de leek 
Drie mensen uit de regio delen hun
inspiratie in het leven met ons in de
zogeheten “Preek van de Leek”.  Deze
‘lekenpreken’ zijn experimenten op
de grens van traditie en de dingen van
deze tijd. Een verbintenis tussen kerk
en cultuur. Een podium voor men-
sen, die bereid zijn hun inspiratie in
het leven met ons te delen. Te vertel-
len welke levensvisie ten grondslag
ligt aan hun handelen en wie of wat
de bronnen zijn waaruit zij putten. 
De eerste Preek van de Leek is 
15 januari met Marius Prein, regis-
seur, toneelschrijver/speler en leraar. 
16.00 uur, Witte kerk, Heerenweg 32,
Heiloo. Collecte bij de uitgang.

Agenda Rond-de-Waterput januari:
12 jan.: Film, Hier sta ik, ik kan niet anders
15 jan.: Preek van de leek: Marius Prein
17 en 24 jan.: Nieuwe ruimte en tijd 
          ds. Jan Bruin en dr. Allan de Monchy
26 jan.: Hemels perspectief,Ton Schulten
31 jan.: Kent gastvrijheid grenzen, door
         Annego Hogenbrink

 
Nieuwe ruimte en tijd, en ons alle-
daagse leven. 
Dr. Allan de Monchy: "2015 is een bij-
zonder jaar in de Fysica. Twee be-
langrijk gebeurtenissen vonden plaats
met een grote rol voor Nederland.
Het lijkt er op dat deze twee weten-
schappelijke resultaten meer of min
los van elkaar staan maar… is dat zo?
Ik hoop jullie uiteen te kunnen zetten
dat ruimte en tijd eigenschappen zijn
van de materie in ons universum, dat
naar alle waarschijnlijkheid 13,7 mil-
jard jaren geleden is geschapen"
Dr. Jan Bruin: "Deze natuurweten-
schappelijke uitspraken maken uiter-
aard op andere gebieden vele vragen
los. Op de tweede avond zullen wij
op deze vragen ingaan, in het brede-
re kader van de verhouding tussen de
natuurwetenschap en andere weten-
schappen - en niet te vergeten: het
alledaagse leven".
Dinsdag 17 en 24 januari van 20:00 -
22:00 uur, Ter Coulsterkerk, € 3,-
 
Kent gastvrijheid grenzen ?
Hoe krijg je enige helderheid in al die
verwarrende dilemma’s over gastvrij-
heid en de opvang van vluchtelingen
en gelukzoekers in Europa ? Over dit

vraagstuk -samen in gesprek- gron-
dig nadenken. Annego Hogebrink,
betrokken bij het ILPA*, zal in een
drietal bijeenkomsten onze gids en
gesprekleider zijn.
31 januari (14 en 28 febr.), Willibror-
dushuis, Westerweg 267 Heiloo, € 3,-

* Voor meer informatie: zie het infor-
matieboekje van Rond de Waterput
of www.ronddewaterput.nl
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