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Een terugblik op de 
Gemeentevergadering    
van 25 februari 2017
HEILOO - Een groep van zo’n negen-
tig gemeenteleden wordt welkom
geheten door waarnemend kerken-
raadsvoorzitter Jakke Hiemstra. Op
de agenda staat het horen van de
gemeente over het voorstel van de
kerkenraad over hoe te handelen na
het emeritaat van ds. F.J. van der Wind
per 7 september 2017.
We beginnen met het aansteken van
een kaars als symbool voor het Licht
der wereld: Christus rond wie wij
vergaderd zijn.
Vervolgens worden de verschillende
fases van het kerkenraadsvoorstel
toegelicht door ouderling- kerkrent-
meester Peter van Dorsten.
Het voorstel dat de kerkenraad de
gemeente voorlegt is het volgende:
Er wordt gekozen voor de aanstelling
van een kerkelijk werker met als
hoofdtaak pastoraat.
Ds. Kooiman en ds. Ruitenbeek krij-
gen een 1,1 fte. aanstelling waarvan
0,2 fte. voor de Protestantse Ge-
meente te Limmen. Er is dan finan-
ciële ruimte voor een aanstelling van
een kerkelijk werker voor 0,6 fte. Ds.
Kooiman en ds. Ruitenbeek zullen
een zeer beperkte pastorale taak
overhouden. Daardoor ontstaat ruim-
te voor accentverschuivingen in de
werkzaamheden van beide predikan-
ten. Te denken valt aan meer eredien-
sten, jongerenwerk en missionaire
activiteiten.
Een kerkelijk werker is HBO-gekwali-
ficeerd en kan zich tijdens de oplei-
ding specialiseren in alles wat te
maken heeft met pastoraat: bijstand
bij ziekte, rouw en het leiden van
uitvaarten. Een kerkelijk werker die in
het bezit is van een preekconsent kan
tevens voorgaan in zondagse ere-
diensten.
Er waren de nodige vragen rondom
de procedure en de invulling van
taken. De kerkenraad zal de reacties
zorgvuldig in overweging nemen.
Een uitgebreid verslag van de middag
kunt u opvragen bij de scriba Roelie
van Diest (scriba@pknheilo.nl).
De vergadering werd afgesloten met
een zegenbede. Daarna werd er nog
lang nagepraat onder het genot van
een hapje en een drankje.
Verslag met dank aan Jannie Willem-
stein, diaken

Actie Kerkbalans
Heiloo 2017 
Rond de jaarwisseling hebben vele
vrijwilligers zich ingezet om de Actie
Kerkbalans te doen slagen. De op-
brengst van de actie vormt de belang-
rijkste financiële pijler van de PKN
Heiloo.
 
Met de inkomsten wordt ons kerken-
werk gefinancieerd: zoals eredien-
sten, pastoraat, kerkelijke activiteiten,
onderhoud en beheer van kerken etc.
Er zijn 639 enveloppen rondgebracht
met het verzoek om de jaarlijkse
vrijwillige bijdrage. De respons bij het
ophalen was bijna 80%. De toezeg-
ging voor het lopende jaar is ruim
€ 159.000,-,  hetgeen neerkomt op
een bijdrage van gemiddeld € 315,-.
De voorlopige opbrengst van 2017
blijft wat achter bij de opbrengst van
2016 van € 173.800,-
 
Ervaring leert echter dat in de loop
van het jaar nog financiële toezeg-
gingen worden gedaan, zodat het
voorlopige bedrag van 2017 nog wel
wat zal oplopen. Heeft u al bijgedra-
gen? Uw toezegging wordt zeer op
prijs gesteld.
 
Het college van kerkrentmeesters
dankt iedereen die heeft bijgedragen
aan de Actie Kerkbalans 2017.

Autorijden:
voor zondagdienst Heiloo:
mw. K. Mosselaar, 072-5330417, bgg:
mw. A. Plas-de Vries, 072-5335919
voor zondagdienst Limmen:
J. van den Berg, tel. 5055642, b.g.g.
mw. M. Denekamp, tel. 5052871
 
Meeluisteren:
Zondag om 10 uur is via “Radio de
Blauwe Tegel” kabelfrequentie 96.5
MHz de kerkdienst in de Ter Coulster-
kerk te volgen. 
Tevens kunt u de kerkdiensten volgen
via de website www.pknheiloo.nl
 
Collectebonnen van € 0,50, € 1,00
en € 2,00 zijn per 20 stuks te bestellen
op NL85INGB 0000 2762 01 t.n.v.
Prot. Gemeente Heiloo.
Bonnen na afspraak (072-5320344) af -
te halen bij J. Bras 
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In de Tuin 

 
Diep in het donk´re woud
van traagheid en verwarring
alleen ga ik en zielsbedroefd:
je lichaam zie ik niet
de plaats is leeg.
 
Dan zoek ik jou, wat in mij was geborgen,
schrik, pijn, herinnert zich bestaan.
Laag bij de natte grond
´t is vroeg, dauw in de ochtend:
de schaduw van een mens
reikt tot mijn voeten
 
Dan zie ik jou, wat in mij was geborgen,
een gloed, herinnert zich bestaan.
Hoog boven ijle lucht
van dromen, vergezichten
hoor ik een stem en voel een handgebaar,
een ingehouden zucht straalt door mij heen.
 
Dan zie ik jou, wat in mij was geborgen,
een gloed, herinnert zich bestaan
 
Jeannet Delver
 

 

Tuin, Jeltje Hoogenkamp
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Witte Donderdag 13 april, 19.30 u.
Witte Kerk: ds. F.J. van der Wind 
Heilig Avondmaal
m.m.v. One More Voice
collecte: diaconaal werk Heiloo
Prot. kerk Limmen: J. Bouma, Bilthoven
Heilig avondmaal
collecte: fonds bijzondere noden

Goede Vrijdag 14 april, 19.30 uur
Witte kerk: ds. E.J. Kooiman
Prot. kerk Limmen: Oecumenische dienst
m.m.v. Liturgisch Koor met Peter Rijs
(zie pag. 7)
 
Stille Zaterdag 15 april, 19.30 uur
Witte kerk:  ds. H. Ruitenbeek
 
Pasen,  zondag 16 april, 10.00 uur 
Ter Coulsterkerk: ds. F.J. van der Wind
collecte: ISBA (zie pag.8)
Protestantse kerk Limmen: 
ds. A.T. Kramer, Heiloo
collecte: ISBA  (zie pag.8)
Cultuurkoepel*: Marie-José van Bolhuis
m.m.v. Leonie en de Zanggroep
 
 23 april, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek  
collecte: KiA diaconaal vakantiewerk
Protestantse kerk Limmen:
ds. R.J. Blaauw, Heiloo
collecte: KiA diaconaal vakantiewerk
Cultuurkoepel*: Theodora Klaver
m.m.v. Notebook

19 maart, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek
m.m.v. One More Voice
collecte: Kerk in Actie/ Moldavië
Prot.kerk Limmen: ds. E.J. Kooiman
collecte: Kerk in Actie/ Moldavië
Cultuurkoepel*:  Marius Braamse
* voorlopig in het Activiteitencen-
  trum aan de Bullaan
 m.m.v. Leonie en Zanggroep
 
26 maart, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. F.J. van der Wind
collecte: KiA/ Pauluskerk Rotterdam
Protestantse kerk Limmen: 
ds. A. A. van Kampen, Wieringerwaard
collecte: KiA/ Pauluskerk Rotterdam
Cultuurkoepel*: Wessel Veenstra
m.m.v. Zanggroep Collage
Witte Kerk: 16.00 uur Cantate-uur
Stabat mater van Pergolesi (zie pag.11)
Liturg: ds. Jan Bruin
 
2 april, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. E.J. Kooiman
collecte: KiA/ jongeren in Zuid Afrika
Prot. kerk Limmen: ds. F.J. van der Wind
collecte:KiA/ jongeren in Zuid Afrika)
Cultuurkoepel*: Marius Braamse
m.m.v. Leonie en Zanggroep
 
9 april, 10.00 uur, Palmpasen
Ter Coulsterkerk: ds.R.J. Blaauw
collecte: Kerk in Actie Myanmar
Protestantse kerk Limmen: 
ds. L.J. Rasser, Amsterdam
collecte: Kerk in Actie Myanmar
Cultuurkoepel*: Ben Leurink
m.m.v. Jaap en Ine
 
Stille Week
maandag 10 april, 19.30 uur
Witte kerk: gemeenteleden
 
dinsdag 11 april, 19.30 uur
Witte kerk: gemeenteleden
 
woensdag 12  april, 19.30 uur
Witte kerk: Cantorij, (zie pag.10)

Kerkdiensten
(voor autodienst: zie pag. 2) 

In de Tuin
De Stille Week in Heiloo
In de verhalen over de laatste fase van
Jezus´leven, zijn lijden en opstanding
neemt de tuin of de hof een opmer-
kelijke plaats in. ́ In de Tuin´ kozen we
daarom als het leidende thema voor
de Stille Week.
De woorden voor ́ tuin´ en ́ hof´ in de
taal van het Oude Testament hebben
verwantschap met de woorden voor
´beschermen´ en´omheinen´. Het
gaat om een omheind stuk land waar
men beschutting vindt.
De eerste tuin in de Bijbel is de hof
van Eden. De tuin komt verder veel-
vuldig voor in het Hooglied. De pro-
feet Ezechiël noemt een keer de tuin
van God (Ez.28:13). In het Oude Tes-
tament is er geen paleis zonder een
tuin of een hof. Als er bovendien nog
een bron is of een waterstroom
doorheen loopt, beschouwt men dat

als een grote rijkdom. Het is in de
eerste plaats een plek om tot rust te
komen of om te genieten van de
schaduw van de bomen, of van de
geuren en kleuren van de vegetatie.
In de profetische teksten wordt de
tuin ook het beeld van de toekomst.
Dan is er sprake van de vernieuwde
hof van Eden. Daar zal de relatie tus-
sen God en mensen weer goed zijn,
zoals ´In den beginne´.

De meest bekende hof in het Nieuwe
Testament is de hof van Gethsemane.
Daar bidt Jezus tot zijn Vader of, als
het mogelijk is, dat deze drinkbeker
aan hem voorbij zal gaan. Op enige
afstand vallen de discipelen tot drie
maal toe in slaap. In deze hof wordt
Hij later gevangen genomen.

Tijdens het verhoor van Jezus be-
vindt Petrus zich in de hof van de
hogepriester. Daar zal hij Jezus ver-
loochenen. Na de kruisiging wordt
Jezus begraven in een hof van Jozef
van Arimatea nabij Golgotha. Als na
drie dagen Maria door de hof wandelt,
ziet ze Jezus, maar ze denkt dat het
de tuinman is. En misschien is Hij dat
ook wel, de tuinman, de hovenier die
de wereldakker nieuw aanzien geeft.
In deze tuin wordt Maria door de
Opgestane bij haar naam genoemd.

Wat de liturgie voor de Stille Week
aangaat zijn er op maandag, dinsdag
en woensdag ´s avonds om 19.30
uur avondgebeden in de Witte Kerk.
Op maandag en dinsdag gaan ge-
meenteleden voor in de liturgie. Het
avondgebed op woensdag wordt
geheel verzorgd door de Cantorij. Op
Witte Donderdag zal het Heilig
Avondmaal worden gevierd in het
koor van de Witte Kerk. Aan deze
dienst verleent de Cantorij ook me-
dewerking. Op Goede Vrijdag zal het
hele lijdensevangelie naar Johannes
in gedeelten worden gelezen. Op
Stille Zaterdag heerst de stilte van de
hof, klinkt een heel palet aan lezingen
totdat de eerste tonen van het Paas-
evangelie de ruimte vullen en ons
doen weten dat er toekomst is. Aan
het einde van elke dienst klinkt als
avondlied ´Die ons schiep, en ook nu nog
als hier de nacht ons overmant, houdt in de
holte van uw hand´ (Lied 266)
ds. Hanneke Ruitenbeek
ds. Floor J. van der Wind
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Met een  groeiend zelfbewustzijn pareert hij de schoten
van zijn opponenten, totdat hij ten slotte buiten de deur
wordt gezet. Het is vaak het lot van degenen, die de ogen
zijn opengegaan. Dan ontmoet hij Jezus opnieuw. Hij ziet
de Mensenzoon, die zijn leven onder ons heeft geleid.
Onbevangen en onomwonden ontdekt hij zijn nieuwe
leven.
 
Onderweg zijn
Dit verhaal gaat met ons mee op onze pelgrimstocht door
Heiloo. Het is de afsluiting van de cursus van dit jaar, maar
tegelijk de afsluiting van een hele reeks leergangen door
de jaren heen.
Soms namen we als uitgangspunt op een pelgrimstocht
een bepaalde tekst van een gevelsteen op een historische
kerk. Een andere keer namen we een in de kerk aanwe-
zige plafondschildering met een bijbels thema. Nu dit
verhaal van Johannes. Al eens eerder een ander hoofd-
stuk van Johannes. Wat bij herhaling een belangrijke
ontdekking is geweest, dat we onderweg iets ervoeren
wat met het geloof of met de tekst in verband kon worden
gebracht. Belangrijk was ook het met elkaar onderweg
zijn. Bijzonder was de ervaring van de geboden gastvrij-
heid. De ontvangst bij de maaltijd, de muzikale begelei-
ding door de organisten, soms geheel onverwachts. Het
voor de tocht geschapen liturgische kader gaf de richting
aan en intensiveerde deze noties. De trouw van de
deelnemers aan de ochtenden was geweldig. In de ru-
briek varia was er altijd ruimte voor wat de deelnemers
bezighield. We zijn dankbaar voor alle praktische hulp op
de ochtenden en de technische ondersteuning bij ver-
schillende presentaties.
 
Afsluiting leergang 
Als apotheose klinkt nu een verhaal uit Johannes waarin
een blinde door alle discussies heen een innerlijk vrij
zelfbewust mondig gelovend mens wordt. Dit is het einde
van een omvangrijk stuk vorming en toerusting in de
gemeente vele jaren achtereen. Een oud Utrechts Kerst-
gezang zegt: ´Ach, laat ons uw paden betreden' !                   -

Mijd de gangbare wegen
reis over voetpaden                           
ds. F.J. van der Wind 
 
In de gedichtenbundel ́ De troost van een pelgrim´ van Rein
Bloem trof ik bovenstaande uitspraak, op naam van
Pythagoras, een Griekse wijsgeer, die door sommigen als
een van de zeven wijzen wordt beschouwd. In de bundel
staat er boven ́ Francigena´. Dat is de naam van een oude
pelgrimsroute, de Via Francigena, de Frankenroute, die
loopt van Canterbury naar Rome. Ik heb er jaren geleden
in Italië  wel eens een gedeelte van gevolgd. Over dit
Italiaanse deel van de route schreef Rein Bloem later een
prachtig boek ´De weg der wonderen´. Ooit was er over
deze pelgrimsroute een tentoonstelling in Museum Ca-
tharijneconvent. Met de beide boektitels is nu de sfeer
van deze meditatie voldoende geschetst.
 
Pelgrimstocht Heiloo
Voor de pelgrimstocht in Heiloo van woensdag 29 maart
2017 zocht ik inspiratie in het missaal. De 29ste maart is
de woensdag tussen de vierde en de vijfde zondag van
de 40-dagentijd. Op deze woensdag werd in vroeger
tijden aan de geloofsleerlingen de vraag gesteld of zij tot
het christelijk geloof wilden overgaan en gedoopt zouden
willen worden. Soms bestaan er nog herinneringen aan
dit soort momenten, vaak is het niet zo´n expliciet mo-
ment geweest.
 
Genezing van de blinde
Op die woensdag komt als evangelielezing Johannes 9
naar voren. Op het eerste gezicht een niet zo toepasselijk
verhaal, de genezing van de blinde, die al vanaf zijn ge-
boorte visueel gehandicapt was.
Hij wordt belaagd met vragen of hij of zijn ouders gezon-
digd hebben, maar Jezus werpt dat soort gedachten verre
als onvruchtbaar en blokkerend. Hij brengt een mengsel
van speeksel en aarde aan op de ogen van de blinde. De
blinde krijgt vervolgens de opdracht om zich te wassen
in het badwater van Siloam en keert ziende terug. Siloam
betekent gezonden. Zijn leven wordt als het ware ver-
bonden met het leven van Hem, die van Godswege naar
ons gezonden is. Dit is een alvast heel aansprekend ge-
geven.
Maar het verhaal is hiermee geenszins ten einde. Johan-
nes heeft van die uitvoerige verhalen, die steeds een
stukje meer evangelie doen oplichten. Het verhaal
weerspiegelt de glans van Hem, die als het licht der wereld
naar de aarde is gekomen.
Er ontstaat een discussie met zijn ouders, met de buren,
met de Farizeeën. Soms zelfs bij herhaling, weer een vraag
aan zijn ouders, aan de buren. De spanning stijgt. Er
worden eindeloze vragen gesteld naar hoe precies de
genezing in zijn werk is gegaan, op de sabbat nog wel.
Maar door al die vragen, die aan de voormalige blinde
worden gesteld, wordt hij in zijn antwoorden steeds
vrijer. Hij is werkelijk een ander mens geworden. Geen
schimmig schuldbewust schaduwfiguur meer, maar een
mondig mens, die in zijn antwoorden de schriftgeleerden
met hun veelvuldige vragen op afstand houdt. De blinde
ontwikkelt zich verder in alle antwoorden, die hij geeft.

Afb.: Duccio di buoninsegna - Genezing van een blindgeborene
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Bedankt! 

Wij gedenken
Op 19 januari 2017 is overleden Janke
Tromp Hiemstra-van der Zee. Zij
woonde de laatste jaren in de Oudt-
burgh in Bergen. Tijdens een dienst
van de Geestelijke Verzorging aldaar
citeerde zij zo maar ´ De Heer is mijn
Herder´, twee volledige strofen. In het
licht van dit lied herdachten wij haar
leven in de uitvaartdienst in de Ter
Coulsterkerk. De liturgie ontwierpen
we met elkaar. De kleindochters Es-
ther en Sarah hebben daarbij piano
gespeeld. Janke Hiemstra trad niet
graag op de voorgrond. Ze zat het
liefst op de achterste rij in de kerk. Zij
had gevoel voor kunst, voor kleding.
Zij heeft in de kleding gewerkt, in de
Finse winkel in Bergen. Oorspronke-
lijk kwam zij uit Friesland, uit de zuid-
westhoek. Samen met Jakke, haar
man, trok zij ́ s zomers graag die kant
op, maar zij hield ook van de Noord-
hollandse kust. Zij werd de laatste
jaren meer en meer geconfronteerd
met beperkingen. Jakke en anderen
hebben haar zo veel mogelijk bijge-
staan. De iconische uitspraak over de
Goede Herder in het evangelie naar
Johannes klinkt midden in de realiteit
van onze noden en moeiten. Van
daaruit groeit het perspectief van het
nieuwe leven onder de hoede van
deze Herder, die ons verlost, ons be-
vrijdt, ons barmhartigheid bewijst in
een ander, beter leven. Veel sterkte
voor Jakke, voor Hessel en Jan, voor
haar familie, voor hen die haar missen
en haar met liefde en zorg hebben
omringd.

Op 23 februari 2017 is overleden
Willem Jacob Jacobs. Wilco woon-
de in de ´Cirkel´ in Heemskerk. Op
jonge leeftijd al was het door zijn
bijzondere omstandigheden niet
meer mogelijk dat Wilco bij zijn ou-
ders thuis in Limmen kon blijven
wonen. Hij heeft daarna in verschil-
lende instellingen gewoond, die hem
de noodzakelijke zorg en begeleiding
hebben geboden. Hij was blij, als zijn
ouders en familie op bezoek kwa-
men. In de ́ Cirkel´ is de herinnerings-
dienst gehouden te midden van zijn
familie, huisgenoten, begeleiding en
mensen van de dagbesteding. In
Limmen is daarna een korte samen-
komst geweest, in de Protestantse
kerk waar hij als kind is gedoopt. We

lieten Noach tot ons spreken en
daarnaast de droom van Johannes uit
het laatste bijbelboek. Daarna is Wilco
bij zijn vader George bijgezet in het
familiegraf op de begraafplaats naast
de kerk. Veel troost en sterkte voor
Elly, zijn moeder, voor Mirjam en
Ralph, voor de familie, en voor zijn
huisgenoten, voor allen die zijn leven
hebben gedeeld.                                    
ds. F.J. van der Wind

Op 19 januari overleed Gerben Bies-
ma op de leeftijd van 84 jaar. Gerben
was zijn leven lang werkzaam in het
onderwijs. Na de kweekschool in
Leeuwaren werkte hij op een school
in Urk, waar hij Jannie leerde kennen,
en jarenlang in Beverwijk als direc-
teur van de Mavo. Daarna verhuisden
ze naar Alkmaar en nog weer later
naar Heiloo. De laatste maanden
woonde Gerben daar in de Amberhof,
omdat zijn geheugen hem ernstig in
de steek liet. Nog maar kort nadat ze
samen naar het zorgcentrum in
Heerhugowaard waren verhuisd en
weer bij elkaar woonden, werd Ger-
ben ziek en overleed hij. Op 25 janu-
ari hebben we in de Witte Kerk af-
scheid van hem genomen. In de
dienst lazen we woorden uit Galaten
5, de trouwtekst van Jannie en Ger-
ben, die ook op de rouwkaart staat:
“Draagt elkander door de Liefde”.
Aansluitend hebben wij hem begra-
ven op de algemene begraafplaats
aan de Holleweg. Wij wensen zijn
vrouw, zijn kinderen en allen die hem
lief waren troost en zegen.
ds. Edward Kooiman

Per 30 januari j.l. heb ik mijn vrijwilli-
gerswerk in onze beide kerken ge-
stopt. Als coördinator van de Beheer-
dersgroep vanaf 2001 tot 2012 en
vanaf 2001 tot heden van kosters-
groep heb ik de steun ontvangen van
ontzettend veel mensen bij het werk
dat verzet moest worden. Ik dank U
daar allen hartelijk voor.
Jaap de Hoop

____________________________________

Klaas en Lenie Holwerda: Wat een
mooi boeket bloemen, met een kaart
van de gemeente, kregen wij voor
Klaas zijn 90ste verjaardag. Het me-
deleven van de gemeente deed ons
goed. Hartelijk dank. 

Jan Visser (jr): Heel hartelijk dank
voor de mooie bos bloemen die ik op
1ste kerstdag mocht ontvangen.
Hartverwarmend. Dat zijn ook de
verschillende kaartjes van diverse
mensen en van de cantorij. Het doet
mij goed om deze reacties te krijgen.
Ik werk momenteel aan mijn herstel
op een woon-zorg boerderij in IJlst.
Trudy Koopmans: Ik ben weer thuis!
Gedurende mijn revalidatieperiode in
Westerhout Alkmaar heb ik heel veel
hartverwarmende  tekenen van mee-
leven gekregen uit de kerkgemeen-
schap. Heel hartelijk dank daarvoor.
De revalidatie zal nog geruime tijd
vergen, maar ik hoop t.z.t. weer zelf
naar de kerk te kunnen. Tot ziens dus!
Bep en Simon Lautenbach: Het is
altijd een warme gewaarwording als
men onverwacht bloemen krijgt. Zo
bracht mevr.Roelie van Diest namens
onze gemeente een boeket dat des-
kundig was samengesteld en het
twee weken bleek uit te houden!
Hartelijk dank voor deze attentie en
voor het gesprek met haar.
Greet Meiboom: De belangstelling
die ik mocht ontvangen tijdens mijn
ziekte (2e herseninfarct) in de vorm
van kaarten, bloemen, telefoon en
bezoek, heb ik zeer op prijs gesteld.
Wil de Jager: Wat een leuke verras-
sing, "De bloemen van de kerk". Dank
U wel voor het prachtige boeket.
Jenny Bikker: Maandag 13 februa-
ri werd ik geopereerd aan een goed-
aardige verdikking in mijn hoofd,
gelukkig buiten de hersens tegen m’n
schedelwand, een zgn. meninge-
oom. Die vrijdag mocht ik wonderwel
al weer naar huis. Het gaat mij goed
ook dank zij alle goede zorgen en
aandacht om mij heen; wel enkele
maanden nog heel rustig aan. Harte-
lijk dank voor de vele kaartjes voor en
na de operatie en de e-mails en de
fleurige bloemen. In het bijzonder
dank aan allen die aan mij, aan ons
op welke wijze dan ook gedacht
hebben, dit mede namens mijn man
Henk.
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De 40-dagentijd en Pasen
vieren met de kinderen
 
Op zondag 5 en 19 maart en 2 en 9
april vieren we met de Kinderneven-
dienst de veertigdagentijd. Dit met
een project van Kind op Zondag met
als thema 'Geloof in het leven'.
 
De verhalen van deze periode gaan
over Jezus, die op weg gaat naar
Pasen. Voor bij de verhalen in deze
periode hebben we een grote poster,
waarop een opkomende zon te zien
is. Aan de zon wordt elke week een
nieuw verhaal toegevoegd. Het zijn
verhalen waarin het licht van Pasen
al te zien is.
 
Op zondag 9 april is het Palmpasen,
waarbij in de christelijke traditie de
intocht van Jezus in Jeruzalem wordt
gevierd. Die dag gaan de kinderen
versierde paashaantjes maken. 
 
Frans-Willem Verbaas, namens de kinder
nevendienstgroep.

Goede Vrijdag in Limmen
Gebedsviering met liturgisch koor
De Oecumenische Goede Vrijdag--
viering in de Protestantse Kerk in
Limmen, 14 april om 19:30 uur,
wordt ingevuld met het lijdensver-
haal uit het evangelie van Johannes
en zal ondersteund worden met
beurtzangen uit o.a. Psalm 22. Ook zal
‘Het beklag van God’ met vertaling
van Huub Oosterhuis gezongen wor-
den. Het liturgisch koor, onder de
bezielende leiding van Peter Rijs weet
met dit nieuwe meerstemmig reper-
toire de Goede Vrijdag-liturgie weer
heel bijzonder te maken.
Liturgie die je raakt. Kom naar deze bij
zondere gebedsviering en neem een bloem
mee voor de bloemengroet bij het kruis. 

Woensdag-koffie-Limmen
Woensdag 19 april bent u vanaf half
elf van harte welkom op de koffie-
ochtend in Ons Huis aan de Zuidker-
kenlaan 23 te Limmen. 
Voor vragen en/of vervoer: 
Margreet Denekamp (072-5052871) of  
Lies Koenderman (072-5052073)

LIMMEN - Dankzij een mobiele
"drempel-oploop" is Ons Huis, aan de
Zuidkerkenlaan 23, nu ook rollator en
rolstoel toegankelijk. Dirk Denekamp
showt het op bovenstaande foto.

"Sta in je kracht"  40-dagen thema 
door Edith Boukes

Helpende handen
en hoofden
LIMMEN -  Naast de vaste ploeg ker-
kenraadsleden verrichten ook geluk-
kig veel andere gemeenteleden
taken. Het verzorgen van het preek-
rooster en het onderhouden van
contacten met de vele gastpredikan-
ten werd tot 1 januari j.l. door Margo
Nell verzorgd. In de dienst van 5 fe-
bruari is zij voor al dit werk bedankt.
Heel verheugd zijn wij dat Jan Nell
deze taak nu op zich neemt. Karin van
Splunter die in dezelfde dienst afscheid
nam als diaken, heeft aangegeven
graag de pastorale bezoeken te willen
blijven doen. Als kleine kerkenraad
zijn wij erg blij met de vele helpende
handen en hoofden om alle taken zo
goed mogelijk te vervullen.
Lies Koenderman

Samen eten
in de Ter Coulsterkerk 
Op mede-initiatief van het pastoraal
overleg is het gelukt om een maal-
tijd-groep te starten.
Lijkt het u ook gezellig om eenmaal
in de maand op donderdag samen te
eten in de Ter Coulsterkerk? Met een
gezamenlijke maaltijd ontmoet je
elkaar  en leer je elkaar weer op een
andere manier kennen. Het wisselen-
de 3 gangen-menu kost u € 5,00 en
er wordt rekening gehouden met
diëten. Een glas wijn of frisdrank kost
€ 1,50 per glas. Na afloop is er gratis
koffie of thee. U hoeft bij ons niet af
te wassen. De eerstkomende maaltijd
is op donderdag  6 april om 18.00
uur. U kunt zich aanmelden tot dins
dagavond 4 april bij Coby van Wensen,
cgvanwensen@hetnet.nl of tel. 5338281. -
Zondag 2  april ligt er ook een in-
schrijfformulier in de kerk.
 
 
Het pastoraal overleg,
de voorbereidingsgroep 
en het kookteam
heten u 
van harte welkom 
op 6 april. 

442 miljoen euro zoek
Welliswaar blijven guldenbiljetten bij
de Nederlandse Bank binnensijpelen
- elke maand zo'n half miljoen euro -
maar een enorme berg papiergeld
blijft zoek. Brand, verlies, de oude sok?
 
Tot 2032 zijn de biljetten nog om te
wisselen. Dat is een hele rompslomp.
Maar gelukkig is er een snelle en
simpathieke weg:
Diep een tientje, geeltje of zonne-
bloem op uit uw lade en stuur het
naar het Lilianefonds, t.a.v. afdeling
Financiën, Antwoordnummer 10855,
5200WB 's-Hertogenbosch, met uw
naam en adres.(postzegel niet nodig).

7



Collectes bij de kerkdiensten
19 maart: Kerk in Actie - Moldavië
Ouderen in Moldavië hebben het
vaak heel zwaar. Ze hebben veel
meegemaakt. Ze wonen in sterk ver-
waarloosde huizen en ontvangen
maar een klein pensioen, waarvan zij
hun maandelijkse lasten vaak niet
kunnen betalen. Bovendien leven
veel van hen in een sociaal isolement.
Voor ouderen in de dorpen Tintari en
Bulboaca heeft KiA-partner Bethania
een dagcentrum ingericht. Hier kun-
nen ze terecht om elkaar te ontmoe-
ten, voor een maaltijd, zorg of een
warme douche. Zo hebben zij óók
een warme en fijne plek waar ze tot
rust kunnen komen. Kerk in Actie stelt
geld beschikbaar.
 
26 maart: KiA, Pauluskerk Rotterdam
Vandaag vragen we uw aandacht
voor het werk van de Pauluskerk in
Rotterdam, een diaconaal centrum
voor mensen in de knel. Verslaafden,
mensen zonder papieren en daklo-
zen kunnen hier terecht voor tijdelij-
ke opvang. Mensen ontmoeten el-
kaar, schuiven aan voor een maaltijd
en maken gebruik van het spreekuur
van de predikant, arts of maatschap-
pelijk werker. Doel van de Pauluskerk
is om mensen in de knel via prakti-
sche handvatten nieuwe perspectief
te bieden en hen te helpen via het
versterken van hun levenskracht
weer mee te draaien in de maat-
schappij. Kerk in Actie steunt het werk
van de Pauluskerk van harte. Helpt u
mee? Zodat mensen in de knel een
dak boven hun hoofd hebben en
kunnen bouwen aan hun toekomst.
 
2 april: KiA jongeren in Zuid-Afrika
De jongeren in Vrygrond, een arme
gemeenschap bij Kaapstad in Zuid-
Afrika, ontvangen vaak een compli-
ment om wat ze doen en wie ze zijn,
ondanks de moeilijke situatie waarin
zij opgroeien. In Vrygrond zijn crimi-
naliteit, misbruik en bendes aan de
orde van de dag. De werkloosheid is
er hoog. De Sozo Foundation, partner
van Kerk in Actie, stimuleert jongeren
in hun ontwikkeling door het geven
van (vak)trainingen, workshops en
door het aanbieden van stageplaat-
sen. Sozo biedt jongeren een veilige
en inspirerende basis om hun droom
te realiseren in een toekomst zonder

armoede waar ze het beste uit zich-
zelf kunnen halen. De Kerk in Actie--
collecte van vandaag is bestemd voor
onder andere deze jongeren in Zuid-
Afrika, zodat zij hun dromen kunnen
realiseren.
 
9 april: KiA - Myanmar
In Myanmar behoren mensen met
een handicap vaak tot de allerarm-
sten. Door hun handicap hebben zij
nauwelijks toegang tot zorg, onder-
wijs en werk. The Leprosy Mission
International-Myanmar, partner van
Kerk in Actie, zet zich in om de toe-
gang tot onderwijs, werk, inkomen en
zorg voor hen te verbeteren. Zij sti-
muleert sterke en dappere mensen
met een lichamelijke handicap om
zich zowel geestelijk als lichamelijk te
ontwikkelen. Dit doet zij bijvoorbeeld
door het geven van vaktrainingen,
medische hulp en fysiotherapie, het
verstrekken van microkredieten en
het motiveren van bedrijven om ge-
handicapten in dienst te nemen.
Dit is belangrijk werk dat uw steun
verdient. Geef voor mensen met een
handicap in Myanmar, zodat zij in
hun eigen levensonderhoud kunnen
voorzien.
 
16 april: ISBA
Het Interkerkelijk Sociaal Beraad
Alkmaar werd in de jaren tachtig van
de vorige eeuw opgericht door leden
van verschillende kerkgenootschap-
pen, die zich zorgen maakten over
het feit dat er steeds meer mensen
aan de onderkant van de samenle-
ving terecht kwamen. Het ISBA werd
vanaf de oprichting gesteund door de
gezamenlijke kerken van Alkmaar,
door diaconieën en caritasinstellin-
gen, door giften van instanties en
particuliere donateurs. Hierdoor heb-
ben zij de afgelopen jaren veel men-
sen kunnen helpen door spoedeisen-
de hulp te verlenen en vaak nog meer
door hen naar de juiste instanties te
verwijzen waardoor in een aantal si-
tuaties een crisis voorkomen kon
worden.

Paasdozenactie Limmen
Dit jaar willen we voor de derde maal
meedoen met de paaspakkettenactie
van de ISBA. Het Interkerkelijk Sociaal
Beraad Alkmaar wil ook dit jaar paas-
pakketten verstrekken aan mensen
die het financieel en ook vaak sociaal
moeilijk hebben.  
Deze actie wordt met dezelfde for-
mule als de vorige jaren gehouden
van 26 maart tot en met 2 april. Vorig
jaar was de actie in Limmen zeer
succesvol. Doet u weer mee?
Informatie kunt u vinden op het bord
in de kerk, ondermeer om welke
goederen het gaat en op de website
(www.pknlimmen.nl) onder de kop
Actueel/nieuws uit de Gemeente.
Diaconie Limmen

Paasgroetenactie Limmen
 
Ook in 2017 kunt u weer paasgroeten
aan gedetineerden sturen.
Onder leiding van de gevangenispre-
dikant gingen gedetineerden aan de
slag met het thema van de 40dagen-
tijdcampagne: “Sterk en Dapper”. Zij
hebben een kunstwerk gemaakt dat
past bij dit thema - zie de foto.
Zo’n Paasgroet doet goed. De ont-
vangers realiseren zich dat er aan hen
gedacht wordt, dat mensen zich even
inleven in hun situatie.
Pasen is een nieuw begin en het is
goed om die boodschap elk jaar op-
nieuw door te geven.
Zondag 2 april  kunt u na de dienst de
bijzondere kaarten meenemen.
Elleke Metz
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Paasgroetenactie Heiloo
 
Op zondag 19 en 26 maart kunt u na
de dienst kaarten meenemen om als
paasgroet te versturen aan gevange-
nen in binnen- en buitenland en aan
mensen en organisaties van de groe-
tenlijst van Amnesty International. Voor
al deze mensen is het zeer bemoedi-
gend om kaarten te krijgen en zo te
ervaren dat er om hen gedacht wordt.
Om het u nog gemakkelijker te
maken een kaart te versturen, hebben
wij dit jaar alvast een postzegel op de
kaarten voor Nederland geplakt. Bij
die kaarten zit bovendien een kaart
die de gedetineerde zelf kan verstu-
ren om zijn contact met de buiten-
wereld in stand te houden. Wilt u zelf
alvast een postzegel plakken op deze
extra kaart?
In het begeleidende briefje bij de
kaart vindt u voorbeelden van groe-
ten die u op de kaart kunt schrijven.
Marien van der Wolf, die regelmatig
gevangenen bezoekt, zal op 26 maart
in Heiloo iets vertellen over het con-
tact met hen en over de kaartenactie.
Wilt u meer weten over de actie, kijk
dan op www.kerkinactie.nl/kom-in-
actie/acties/paasgroetenactie.
Namens ZWO Marianne Deinum

Pelgrimstocht Heiloo
 
Op 29 maart houden de deelnemers
aan de thema-ochtenden op woens-
dag een afsluitende pelgrimstocht
door Heiloo. We vertrekken van de
Ter Coulsterkerk naar huize ́ Nijenburg´ 
op het landgoed met dezelfde naam.
Hoewel we al jaren langs Nijenburg
komen, zijn de meeste deelnemers er
nog nooit geweest. Het bleef bij aan-
schouwen in de verte. De beelden

aan de rand van de vijver voor het
huis staan er altijd sierlijk bij. We
worden in het huis ontvangen met
koffie. Daarna worden we rondgeleid
door een deel van het huis.

De lunch is rond 12.30 uur in restau-
rant ́ De Loocatie´ op ́ t Looplein in het
centrum. De pelgrimstocht vindt zijn
eindbestemming in de Witte Kerk
(13.45 uur). Daar is een presentatie
van alle zeventien pelgrimstochten,
die in de loop der jaren zijn onderno-
men. Aanvankelijk waren de bestem-
mingen verder weg. Zo zijn Holwerd,
Blija en Waaxens in Friesland aange-
daan, maar ook Grave bij Nijmegen.
Later hebben we de hele provincie
Noord-Holland in alle windrichtin-
gen doorkruist. Tenslotte bleven we
meer en meer in de directe omge-
ving. Daarom is het mooi, dat de Witte
Kerk nu het eindpunt is.
Ook wordt de geschiedenis van de
Witte Kerk kort aangestipt. Cantor-
organist Gerard Leegwater zal beide
orgels in de Witte Kerk bespelen. Het
geheel ‘s middags komt in een litur-
gisch kader te staan.
 
Ook deze keer zijn gasten van harte
welkom, echter kent het aantal be-
zoekers van Nijenburg beperkingen.
Mochten er meer aanmeldingen zijn,
dan komen mensen op een reserve-
lijst te staan. Deze beperkingen gel-
den in mindere mate voor de lunch
en in het geheel niet voor het deel in
de Witte Kerk.
Er hebben zich al enkele vroegere
deelnemers gemeld. Ook mensen die
eerder in Heiloo hebben gewoond en
nu elders wonen, hebben hun komst
aangekondigd.  Dit alles stemt bij-
zonder vreugdevol.
Voor de lunch en/of de middag graag
van tevoren opgeven. Aan verschillende
onderdelen zijn kosten verbonden.
Welkom en een hartelijk groet,
Annie van den Idsert, 072-5334284 of
anvdidsert@concepts.nl 
ds. Floor J. van der Wind, 072-5336634
of fjvanderwind@hotmail.com

Wijkmiddag voor wijk A
 
HEILOO - Zaterdagmiddag 18 maart 
vanaf 15.30 u. is er in de ontmoetings-
ruimte van de Ter Coulsterkerk een
wijkmiddag voor mensen uit wijk A.
Wijk A bestaat uit de volgende ge-
deeltes: wijk Oost en de Kenn.str.weg
vanaf Alkmaar tot de Stationsweg, tot
de spoorlijn incl. de mensen die in
Alkmaar woonachtig zijn en het
Blockhovenpark.
Wij hopen velen van u te mogen begroeten.
Namens het wijkteam, Elly Kuijper

De Witte Kerk
Het jaar 2016 is voor het bestuur van
de Stichting Monument Witte Kerk
Heiloo een druk jaar geweest.
Er zijn veel technische werkzaamhe-
den uitgevoerd zoals herstel van een
scheur in de westmuur en een deel
van het loodwerk van het aansluiten-
de dak. In het glas-in-lood raam bij
het koor van de kerk is een tiental
ruitjes vernieuwd. De geluidsinstalla-
tie is gemoderniseerd en de radiato-
ren zijn vervangen door convectoren
waarmee vooral het koorgedeelte
behaaglijker werd. In totaal investe-
ringen van ruim € 80.000.
Daarnaast is veel aandacht besteed
aan het gebruik van de kerk. Ons
streven is de kerk een duidelijke plaats
te geven in het dorpsleven. In 2016 is
de kerk 118 maal gebruikt voor con-
certen, lezingen, recepties, exposities
e.d. In de zomermaanden op de
woensdagen en op de monumenten-
dagen was de kerk opengesteld voor
bezoekers: in totaal bezochten daar-
bij ruim 1400 personen de kerk.
 
Dit alles kost uiteraard veel tijd en
energie van bestuur en vrijwilligers
en ook veel geld. De kosten worden
voor een deel gedragen door subsi-
dies en bijdragen van fondsen. Daar-
naast worden we ook gesteund door
particuliere bijdragen zoals legaten
(dit jaar meer dan € 20.000).
 
De stichting kan zich verheugen in
een forse groep vrijwilligers. Maar om
de last per persoon niet te hoog te
maken is er nog behoefte aan extra
man/vrouw-kracht zowel voor tech-
nische (bouw, electrotechniek, ge-
luid, licht en internet) als organisato-
rische zaken (evenementen etc.) op
allerlei gebied. Nieuwe vrijwilligers
zijn van harte welkom, ook op onze 
“Witte Kerk Vrijwilligersdag” op 1 april.
 
Het bestuur van de stichting bestaat
uit Kris van der Vlies voorzitter (072
5090529), Martin Groot secretaris
(072 5335573) en Ans Willemse-van
der Ploeg en Hans van Halem als
leden. Wilt u ook van de partij zijn, bel ons.
Martin Groot
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Op weg naar Pasen
Ontmoetingsmiddag Heiloo
Donderdag 6 april, om 14.15 uur, is
er een ontmoetingsmiddag. Deze
middag zal de heer Bill van Schie ons
iets vertellen over de veertien Kruis-
wegstaties. De lijdensweg van Chris-
tus vanaf het paleis van Pontius Pila-
tus tot op de heuvel Golgotha.
Samen willen wij zingen en het Paas-
evangelie lezen. Wij hopen op een
fijne ontmoetingsmiddag.
 
Heeft u vervoer nodig neemt u dan
contact op met Anneke Stenneberg
tel. 5339029. Overige inlichtingen:
Ria op den Kelder tel. 5338895.
U bent allen van harte welkom.
 
De volgende middag is op 4 mei.
Boswachter Rob van Dam vertelt dan
over Nijenburg natuurmonumenten.
Marijke de Grroot

Liederen van compassie
Zang-workshop
De Zwaan biedt op 1 april van 13.00
tot 15.00 uur de zangworkshop Lie
deren van Compassie aan. Deze vindt
plaats in de remonstrantse kerk, Fnid-
sen 33, Alkmaar. Op deze middag
studeren we heel verschillende liede-
ren in die één ding gemeen hebben:
ze gaan allemaal over compassie. Op
het programma staan Engels- en
Nederlandstalige popsongs en liede-
ren uit de christelijke en oosterse
tradities. Dirigente is Connie Kriek en
Pieter Rynja begeleidt op de piano. De
liederen worden ten gehore gebracht
op de afsluitende bijeenkomst van het
seizoen van De Zwaan. Deze begint
om 15.30 uur. Naast het optreden
van het projectkoor wordt verteld
over het jaarthema van De Zwaan:
barmhartigheid en compassie. De
Zwaan participeert in de initiatief-
groep Alkmaar Stad van Compassie en
zal daar zeker verslag van uitbrengen.
Kosten zangworkshop € 15 bij beta-
ling en aanmelding vooraf en € 17 aan
de zaal. Kosten afsluitende bijeen-
komst: vrijwillige bijdrage na afloop.
Meer informatie en aanmelding via www.
dezwaan-alkmaar.nl of tel. 06 55 27 61 04

                          

 

 

 

 

 

 
 
 

PAASSPECIAL TER COULSTERKERK 
 Het koor Reunion (Oud-MoGoJoKo) geeft op Paaszaterdag 15 april 

een Paasconcert in de Ter Coulsterkerk in Heiloo!  
Met zang, dans, spel en beelden.  

Aanvang 21.00 uur. Kaarten a 5 euro kunt u reserveren op: 
reunionsecretariaat@yahoo.com 

Moed
De Remonstrantse Gemeente Alkmaar
nodigt u uit voor 2 lezingen op zaterdagmorgen 
 
Zaterdag 25 maart:  Tegen de
stroom door Ernst Hirsch Ballin
Tegen de stroom is de titel van de
vorig jaar verschenen essaybundel
van Ernst Hirsch Ballin, met als onder-
titel: Over mensen en ideeën die hoop
geven in benarde tijden. Ernst Hirsch
Ballin gebruikt dikwijls het begrip van
de menselijke waardigheid. Hij wijst
erop dat vertrouwen tussen mensen
alleen mogelijk is als schendingen
van de menselijke waardigheid wor-
den bestreden. Gaat het dus om een
houding die zich maatschappelijk en
politiek vertaalt in het opkomen voor
fundamentele rechten van kwetsbare
mensen? Is dit waar moedige men-
sen zich voor inzetten?
Prof. dr. Ernst Hirsch Ballin is hoogleraar
aan de juridische faculteiten van de univer
siteiten van Tilburg en van Amsterdam.
 
Zaterdag 8 april: Moed, er wordt zoveel
vergeten in het economisch denken door
Irene van Staveren
Wordt binnen de economie niet heel
eenzijdig gedacht? In haar lezing zal
Irene van Staveren ingaan op de
veelzijdigheid waarop de economi-
sche werkelijkheid benaderd kan
worden. Daarmee gaat zij in tegen de
hoofdstroom van het huidige econo-
mische denken. Zij legt bovendien
een verbinding tussen de economie
en ethische waarden. Moed zal in
economische theorieën geen cen-
traal thema zijn. Maar er is onder een
breed publiek wel behoefte om meer
zicht te krijgen op de economische
werkelijkheid en wat deze met ons
bestaan van doen heeft. Irene van
Staveren wil verder komen dan het
passieve slachtoffergevoel dat eco-
nomische wetmatigheden over ons
worden heen gelegd. Er is een keuze.
Prof. dr. Irene van Staveren is hoogleraar
pluralistische ontwikkelingseconomie aan
het Institute of Social Studies aan de Eras
mus Universiteit. 
Tijd: 10.30 – 12.30 uur, daarna lunch
Plaats: Remonstrantse Kerk, Fnidsen
33 – 37, 1811 ND Alkmaar
Kosten: € 8,- (incl. koffie/thee en lunch)
Opgave: voorjaarsserie@gmail.com tot
2 dagen voor de lezing of 5612443

The Crucifixion
van John Stainer 
door de Ter Coulster Cantorij
The Crucifixion is een compositie
over het lijden en sterven van Jezus
Christus. Natuurlijk denken we dan
meteen aan die andere in Nederland
zo geliefde compositie over dit zelfde
thema, de Mattheus Passion van Jo-
hann Sebastian Bach. Het betreft in-
derdaad dezelfde thematiek die be-
handeld wordt, echter de uitvoering
is anders. De Mattheus is lang, the
Crucifixion kort, ongeveer een uur.
De Mattheus is een barokke compo-
sitie met al z'n stemmenweefsels en
contrapunt. De Crucifixion is meer
homofoon en stamt uit de romantiek
(1877). Het is zeer toegankelijke mu-
ziek. Net als in de Mattheus zijn er
verschillende koordelen, aria's en
recitatieven en natuurlijk niet te ver-
geten de koralen. Er zijn twee solisten,
een tenor en een bas.
The Crucifixion werd voor het eerst
uitgevoerd in 1877 onder leiding van
de componist zelf in de kerk van St.
Marylebone in Londen. Het werk
werd meteen populair en is nadien
vele keren uitgevoerd. In deze kerk in
Londen wordt het nog steeds gezon-
gen op Goede Vrijdag.
De uitvoering in de Witte Kerk vindt
plaats in het kader van de stille week,
woensdag 12 april om 19:30 uur.
Gerard Leegwater
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Het ‘Stabat Mater’: 
meditatief mede-lijden
Inleiding door ds. Jan Bruin
Naast Bach’s Mattheuspassie is in de
tijd voor Pasen vaak ook het ‘Stabat
Mater’ van Pergolesi te horen. Geen

 
In de komende weken zijn er o.m. de
volgende activiteiten:
16 maart: Filmserie: Hier sta ik, ik kan
niet anders (3) (Ter Coulsterkerk)
19 maart: 3e Preek van de Leek: Karin
ten Cate (Witte Kerk)
27 maart: Lezing: Stabat Mater van
Pergolesi (Willibrordushuis)
6 april: Lezing Chagall: de schilder en
de liefde (Ter Coulsterkerk)
Voor meer informatie: zie het infor-
matieboekje van Rond de Waterput
of www.ronddewaterput.nl
 
Preek van de leek: Karin ten Cate
De laatste "Preek van de Leek" van dit
seizoen wordt gehouden door de
bekende sopraan Karin ten Cate in de
Witte Kerk te Heiloo.
In binnen- en buitenland geniet zij
grote bekendheid, zij heeft bijna in elk
land van Europa optredens verzorgd.
Ze werkte met beroemde dirigenten
en voerde als soliste grote werken uit
van o.a. Bach en Pergolesi. Zij maakte
diverse cd's en werkte mee aan ope-
ra's als "Carmen" en "Die Zauberflöte".
In 2017 zal Karin een van de hoofd-
rollen zingen in 'Straal', een opera die
ook in onze regio wordt uitgevoerd.
Karin ten Cate vertelt in deze 'Preek
van de Leek' over haar leven, haar
werk en haar inspiratie. Ook zal zij
enkele liederen voor ons zingen, be-
geleid door gitarist Paul Pleijsier. Ie-
dereen is van harte welkom op zon-
dag 19 maart om 16.00 uur in de
Witte Kerk in Heiloo. Vrijwillige bijdra-
ge na afloop.

wonder: de muziek is wonderschoon
en de tekst geeft dramatisch het ver-
onderstelde gevoelen weer van
Maria, staande onder het kruis van
haar stervende Zoon. De muziek
werkt als identificatie met de smart
van Maria, een mede-lijden, om
onder haar hoede zo dicht mogelijk
bij het lijden en de paradijsgang van
Jezus te komen. Op deze avond ver-
diepen we ons muzikaal en theolo-
gisch in dit meesterwerk. We beluis-
teren een aantal versies van het ‘Sta-
bat Mater’ en bespreken de culturele
achtergrond van deze “poëzie van het
mede-lijden”.
Iedereen is van harte welkom op
maandag 27 maart om 20.00 uur in
het Willibrordushuis, Westerweg 267.
De kosten zijn € 3. 
 
Marc Chagall: 
de schilder en de liefde
Lezing door ds. Dick van Arkel
Voor de joodse schilder Marc Chagall
(1887-1985) stond de liefde in elk
opzicht centraal in zijn leven. Hij
maakte voor het Franse nationaal
museum Message Biblique in Nice vijf
schilderijen bij het bijbelboek Hoog-
lied waarin hij overduidelijk zijn visie
op de liefde heeft weergegeven.
Chagall gaf in deze schilderijen uit-
drukking aan de innerlijke beelden
die hem geschonken werden, waar-
aan hij 'slechts' kleur diende te geven.
Omdat vanouds het Hooglied de
feestrol is die gelezen wordt bij het
joodse Paasfeest, Pesach, verdiepen
we ons in de nabijheid van het jood-
se en christelijke Paasfeest in deze
leeswijzer van Chagall bij het Hoog-
lied.
De avond op donderdag 6 april in de
Ter Coulsterkerk begint om 20 uur.
De kosten zijn € 3,-

Zondag 26 maart om 16:00 uur, zal
er een uitvoering plaatsvinden
van het Stabat Mater van Pergolesi in de
Witte Kerk te Heiloo.
Uitvoerenden zijn Sabine Kirsten, so-
praan, Stephanie Gericke, mezzo-so-
praan en een instrumentaal ensem-
ble onder leiding van Gerard Leegwater.
In de compositie wordt de smart van
Maria, die weent om de dood van
haar zoon, bezongen. Giovanni Bat-
tista Pergolesi (1710-1736) schreef het
werk aan het eind van zijn leven. Het
is zijn laatste compositie, die hij
slechts enkele dagen voor zijn over-
lijden voltooide.
De schoonheid en dramatiek die ten
toon worden gespreid doen de har-
ten van liefhebbers van het barokke
repertoire sneller kloppen. In de prach-
tige instrumentale inleiding worden
de tranen van Maria als het ware -
zichtbaar gemaakt.
In de tijd van Pergolesi bestond er in
Napels een jarenlange traditie op
Goede Vrijdag het Stabat Mater van
Allessandro Scarlatti uit te voeren.
In 1735 was men kennelijk toe aan
iets nieuws. Pergolesi krijgt dan de
opdracht zorg te dragen voor een
nieuwe toonzetting. Hij kreeg het
werk maar net af voor de Goede
Vrijdag van 1736 en overleed direct
daarna aan de gevolgen van tubercu-
lose, slechts 26 jaar oud!
De uitvoering in de Witte Kerk valt
onder de noemer van het Cantate-
uur. Deze keer dus geen Bach-canta-
te maar Pergolesi's Stabat Mater. Het
werk zal worden uitgevoerd in een
compacte liturgie die geleid zal wor-
den door ds. Jan Bruin.
De volgende dag, maandag 27 maart
zal Jan Bruin een lezing verzorgen
over het Stabat Mater. Zie het pro-
gramma van Rond de Waterput

Stabat Mater van Pergolesi
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Wanneer je vast  
 
Wanneer je vast,
zwaai dan de luiken
van je strakke denkbeelden wijd open en
laat een frisse wind naar binnenstromen.

 
Wanneer je vast,
speur naar de wortels
die je ziel verharden
en hak ze uit
tot je minzaam elkeen
tegemoet kan komen.

 
Wanneer je vast,
schep dan een nieuwe orde in je wereld
zodat je lotsverbonden raakt
met ieder mens
die brood of recht ontbeert.
Deel in die mate
dat zijn honger wordt gestild.
Wek hoop die
dagelijks en voor ontelbaren
een weg aanlegt naar Pasen.
 
Kris Gelaude: Voor wie verstilling zoekt, imprssies en gedachten, uitg. Averbode / Forte

Veld, Jeltje Hoogenkamp


