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Ontmoetingsmiddag
Donderdag 8 november om 14.15  uur is
er een ontmoetingsmiddag.
Jan en Annie van den Idsert doen
verslag van hun reis naar Hongarije.
Hongarije is twee keer zo groot als
Nederland en er is slechts een deel
bezocht: Boedapest en een aantal
historische plaatsen in het oosten en
zuiden. Omdat daar veel strijd is ge-
leverd komt de ontstaansgeschiede-
nis van het land ook kort aan de orde.
Heeft u vervoer nodig neemt u dan
contact op met Klaske Mosselaar tel:
5330417. Voor overige inlichtingen
Ria op den Kelder tel: 5338895.
De volgende middag is op 29
november. Mw. Petra Oxfoort zal ver-
tellen over het Respijthuis. Als u voor
iemand zorgt is het belangrijk dat u
in balans blijft. Wilt u even bijtanken
dan kan degene voor wie u zorgt
tijdelijk in het Respijthuis logeren.
U bent hartelijk welkom,
Marijke de Groot

Uitnodiging
HEILOO - Mede namens predikant ds.
Hanneke Ruitenbeek en pastor André
Martens nodigen de contactdames
van sectie V (NW-Heiloo) u van harte
uit voor een gezellig samenzijn. 
Zaterdag 3 november ontvangen wij u
graag in de ontmoetingsruimte van
de Ter Coulsterkerk (15.00-17.00 uur).
Belt of mailt u even als u wilt komen?
Wilt u graag gehaald en/of thuisge-
bracht worden, dan kunt u dit meteen
aangeven. Graag vóór 1 november bij
Corry Groot:
corry.groot@planet.nl of 5333319

Oproep muziekensemble
Ben je tussen de 8 en 20 jaar?
Wil je meedoen met een muzieken-
semble bij de kerstdienst in de Ter
Coulsterkerk op 1e kerstdag 25
december en in de Witte kerk op zon-
dagavond 16 december bij de
Kerstsamenzang?
En heb je al twee jaar of langer les
gehad (of vergelijkbaar niveau) op
jouw instrument? Doe dan mee!
Meld je aan bij: mariannebutijn@hot
mail.com of rinawesterhof@gmail.com 
van de Kindernevendienst. Bij vol-
doende aanmeldingen kunnen we in
december een aantal keren samen
repeteren o.l.v. een docent van de
muziekschool in Heiloo. Graag aan-
melden voor 15 november!

 
Op 1 november kunt
u komen eten in
de Ter Coulster-
kerk.

Het menu hangt op het prikbord in
de hal. Met dieet wordt rekening ge-
houden als u dit even doorgeeft.
We beginnen om 18.00 uur.
Het driegangenmenu, inclusief koffie
of thee na afloop kost €5 en een glas
fris of wijn €1,50.
U kunt u opgeven via het formulier in
de hal of bij Gina Timmerman: 
g_timmerman50@kpnmail.nl of 072-8795384
tot dinsdagavond 20.00 uur.
We zijn heel blij om u ook onze nieu-
we kok voor te stellen: Chris de Groot.
Het is heel fijn dat hij onze gelederen
komt versterken.
U bent allen van harte welkom.

Gegevens Heiloo
www.pknheiloo.nl
Ter Coulsterkerk:
Holleweg 111, 1851 KE Heiloo
072-5334552
Witte Kerk:
Heerenweg 32, 1851 KS Heiloo
Pastores:
ds. E. Kooiman, 072-8885550
ejkooiman@ziggo.nl
ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550
hruitenbeek@ziggo.nl
A. Martens, 06-224 940 89
a.martens@pknheiloo.nl
(maandag, dinsdag en woensdag)
Kerkenraad:
Postbus 180, 1850 AD Heiloo
Voorz: mw. R.D. van Diest 072-5323500
Scriba: mw. N. Buitink
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

Gegevens Limmen
www.pknlimmen.nl
Zuidkerkenlaan 25, 1906 AC Limmen
Koster: D. Denekamp, 072-5052871
dik.denekamp@hetnet.nl
Predikanten:
ds. E. Kooiman, 072-8885550
ejkooiman@ziggo.nl
ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550
hruitenbeek@ziggo.nl
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: NL66RABO 0373 7382 18
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

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

In Limmen wordt weer een Kom-erbij-
maaltijd georganiseerd voor al wie
aan wil schuiven voor wat gezellig-
heid, op woensdag 28 november in de
Protestantse Kerk aan de Zuidkerken-
laan 25.
De deur staat open vanaf 17.00 uur en
om 17.30 uur begint de maaltijd.
Graag opgave i.v.m. de voorbereiding
en het aantal plaatsen: tel. 5052871 of
margreetdenekamp@outlook.com
Bij de uitgang staat een mandje voor
een vrijwillige bijdrage.
U bent van harte welkom!

Vredesmaaltijd
HEILOO - Vrijdag 21 september hebben Rin Visser en Roelie van Diest geno-
ten van de jaarlijkse Vredesmaaltijd in het Willibrordushuis, klaargemaakt door
mensen uit allerlei landen.
Loco-burgemeester Fred Dellemijn hield een speech over respect voor elkaar
en elkaars gewoonten. Kinderen zongen een lied in het Surinaams en de
maaltijd was geopend. Mooi dat zoveel culturen in Heiloo elkaar vinden in
maaltijd, zingen, praten en samen verder komen in het leven. Fijn ook dat er
zoveel vrijwilligers zijn, die vluchtelingen opvangen en samenbrengen.
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Gaan of komen?
 
In ‘t Nederlands is iemand dood gegaan,
over zijn reis wordt nooit meer iets vernomen.
In het Twents is iemand uit de tijd gekomen,
dus je weet zeker: hij kwam veilig aan.
 
                                               Willem Wilmink
                                               Uit: Het beloofde land
 
 
Dit gedicht van de Twentse dichter en schrijver Wilmink laat
ons nadenken over sterven en gestorvenen.
 
Het is de tijd van Allerheiligen en Allerzielen. En eind november,
op de zondag voorafgaand aan de adventstijd, gedenken wij in
onze kerkdiensten wie uit het midden van onze gemeente zijn
overleden. Iedereen die rouw draagt weet dat dit gedenken
geen afsluiting is.
Dat gaat door. Ook in de tijd van voorbereiding op Kerst.
Juist in donkere tijden zoeken we samen wat licht kan brengen
en moed kan geven. In deze dagen zijn gedenken en verwach-
ten nauw met elkaar verbonden.
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Bach-cantate in
Witte Kerk
Op 25 november, 's middags om 16.00 uur
vindt er in de Witte Kerk een uitvoe-
ring plaats van een van Bachs meest
bekende cantates: 'Herz und Mund
und Tat und Leben' BWV 147, vooral
beroemd geworden door het overbe-
kende 'Jesus bleibet meine Freude'
(of Jesu Joy of man's desiring).
Dit koraal wordt twee keer gezongen
in de cantate, één keer als afsluiting
van het eerste deel en één keer aan
het eind van de cantate. De cantate
wordt uitgevoerd door Collegium
Vocale Camerata onder leiding van
Gerard Leegwater en geplaatst in de
oorspronkelijke context, ingebed in
een kerkdienst. Net zoals in Bachs tijd.
Liturg is ds. Bert Kramer.
De cantatedienst is gratis toeganke-
lijk, met collecte na afloop.

Eeuwigheidszondag
De laatste zondag voordat we de
adventstijd ingaan noemen we Eeu-
wigheidszondag of Voleindingszon-
dag. Met de eerste zondag van ad-
vent, waarop we ons gaan richten op
Kerst, begint een nieuw kerkelijk jaar.
De kerkelijke kalender loopt niet van
1 januari tot en met 31 december. Het

Kerkdiensten *
4 november, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. E. Kooiman, KND
collecte: KiA Sociaal Vangnet Oekraïne
Protestantse Kerk Limmen: ds. H. Ruitenbeek
Doopdienst
collecte-1: SKIN–Samen Kerk In Ned.
collecte-2: KiA Soc. Vangnet Oekraïne
GGZ: M. J. v. Bolhuis +Voc. Ensemble
 
11 november, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk:
ds. A. Blokker, Callantsoog
collecte: Kerk in Actie, Exodus
Protestantse Kerk Limmen:
ds. R.J. Blaauw, Heiloo
collecte: Kerk in Actie, Exodus
GGZ: M. v.d. Giessen + Zanggroep
 
18 november, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. R.J. Blaauw
collecte: de Engelenbak (zie pag.9)
Protestantse Kerk Limmen:
ds. D. van Arkel, Castricum
collecte: Solidaridad
GGZ: M. Braamse + One More Voice
 
25 nov. 10.00 uur, Eeuwigheidszondag
Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek
m.m.v. Cantorij
collecte:Solidaridad
Prot. Kerk Limmen: ds. E.J. Kooiman
collecte: Werkgr.Ontw.samenw.Limmen
GGZ: H. de Haan + Zanggroep
16.00 uur cantatedienst 
Witte Kerk: ds. Bert Kramer
 
2 december, 10.00 uur 1e advent
Ter Coulsterkerk:
ds. P. van der Woel, Heiloo
collecte: Amnesty Internatinal
Protestantse Kerk Limmen:
ds. C.H. Koetsier, Heemstede
collecte: Amnesty International
GGZ: M.J. van Bolhuis + Saskia
 
9 december, 10.00 uur 2e advent
Ter Coulsterkerk: ds. E. Kooiman
collecte: Kerstgratificatie Minima
Protestantse Kerk Limmen:
mw. drs. N.E. Boon, Assendelft
collecte: Fonds Gr. Onderh. Ons Huis
GGZ: M. v.d. Giessen + Zanggroep
 
16 december, 10.00 uur 3e advent
Ter Coulsterkerk: ds. R.J. Blaauw
collecte: de Vijfhoek (Heiloo)
Protestantse Kerk Limmen: 
ds. M.A. Jansens, Zaandam
collecte: KiA de Vrolijkheid
GGZ: M. Braamse + Favonius
* voor evt. wijzigingen: zie websites

Doopdienst 
Op zondag 4 november is er in de Pro-
testantse Kerk van Limmen een
doopdienst.
Francien Rosing en Vincent Broek-
kamp willen hun zoon Matthijs laten
dopen.
Maar zij zullen eerst zelf gedoopt
worden.
We hebben een aantal gesprekken
gevoerd over de betekenis van de
doop vanuit de traditie van bijbel en
kerk. Wat betekent het om bewust als
volwassenen de doop te ondergaan.
En wat betekent het om voor je kind
te kiezen door hem te laten dopen.
Dopen is een serieuze aangelegen-
heid. Je ‘speelt’ als het ware dat je
kopje onder gaat. Alsof je je leven níet
zeker bent. Het is verbonden met de
waterverhalen uit de bijbel: schep-
ping, de tocht door de zee, Jezus die
wandelt over het water, Jona en nog
veel meer.
Wie zal je vasthouden en op de le-
venszee naar vaste grond leiden? Het
gaat om geloof en vertrouwen dat
God ons zijn hand reikt. Een geloof
dat je deelt met de geloofsgemeen-
schap  waarin je dat geloof oefent.
Ook als het allemaal niet (meer) van-
zelfsprekend is en omringd door
vragen en twijfel.
Dopen is ook een feestelijke gebeur-
tenis. Om de keuze die mensen
maken voor God en de gemeenschap
waaraan zij zich willen verbinden.
Een viering om ons op te verheugen.
Ik hoop er in voor te gaan. In tegen-
stelling tot eerdere berichten is het
Heilig Avondmaal dan al een week
eerder gevierd.
Ds. Hanneke Ruitenbeek

hart van de kerkelijke kalender is geen
datum maar een gebeurtenis: Pasen.
En zelfs ook het Kerstfeest wijst dáár
al naar toe.
Maar voor het zo ver is willen we eerst
stilstaan en gedenken. In de dienst
van 25 november gedenken wij zowel
in Heiloo als Limmen gemeenteleden
die het afgelopen jaar uit ons midden
zijn overleden.
Zij hoorden bij ons. Soms waren zij
op afstand, soms bij ieder bekend. De
gemeente gedenkt hen door het
noemen van hun naam. Dat doet de
voorganger. De ouderling van dienst
zal namens de gemeente bij iedere
naam een kaars aansteken. Hierna
krijgt ieder de gelegenheid om een
lichtje aan te steken voor wie wordt
gemist. Verdriet van al van lang gele-
den of van nog maar kort terug krijgt
de ruimte en de tijd. In Heiloo zal de
Cantorij medewerking verlenen en
zullen pastor André Martens en ds.
Ruitenbeek samen voorgaan. In Lim-
men zal de dienst geleid worden door
ds. Edward Kooiman.
Ds. Edward Kooiman, pastor André
Martens en ds. Hanneke Ruitenbeek
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Vragen rondom het levenseinde
In onze samenleving is er de laatste jaren veel aandacht voor vragen rondom
het levenseinde. De dood is een grens. Daarover zullen we het snel eens zijn.
Maar hoe gaan we om met die grens?
In het aanbod van de gezamenlijke kerken van Heiloo is daarom dit jaar de
jaarlijkse ‘Waterput-lezing’ uitgebreid naar een serie van vier avonden. (voor
de data: zie elders in dit blad) Vanuit verschillende invalshoeken worden
vragen rondom het levenseinde aan de orde gesteld. Deskundigen - elk
vanuit hun eigen vakgebied of ervaring - spreken over verschillende aspecten
van (ongeneeslijke) ziekte en sterven.
Achtergrond
De achtergrond van deze serie wordt gevormd door de maatschappelijke
discussie over de (on)wenselijkheid van een ruimere euthanasie-wetgeving.
Vooral het gesprek over stervenshulp bij voltooid leven staat de laatste tijd -
ook in de politiek - volop in de belangstelling. Er ontstond - met name door
het initiatiefwetsvoorstel van D66 hieromtrent - veel ongerustheid. Die onrust
heeft echter twee gezichten. Er zijn mensen - zeker vanuit een kerkelijke
achtergrond - die de voorstellen veel te ver vinden gaan. Ze zeiden bang te
zijn dat de samenleving - of de familie - druk gaat uitoefenen om er maar ‘uit
te stappen’ als ze afhankelijk en kwetsbaar zijn. Ook de vraag of de mens wel
mag beschikken over leven en dood wordt daarbij gesteld. Aan de andere
kant zijn er - ook onder kerkleden - mensen die vrezen juist dóór te moeten
leven als hun bestaan moeizaam, eenzaam en perspectiefloos wordt.
Open gesprek
In dit stadium van het maatschappelijk debat is het zinvol om het gesprek zo
open mogelijk te voeren. Ook binnen de kerken. Daarom komen verschillen-
de sprekers aan het woord. En juist omdat er zo veel heftige emoties spelen,
het doodsverlangen aan de ene kant, de angst om niet meer te mogen leven
aan de andere kant, is het goed als mensen in alle vrijheid en openheid hun
zorgen, angsten en verlangens aangaande leven en sterven kunnen verwoor-
den, zonder dat er van tevoren een duidelijke positie wordt gekozen.
Een grens
De dood is een grens; daarover zullen we het snel eens zijn. Maar de omgang
met die grens is voor ieder verschillend. Sommigen lopen er maar liever
omheen, anderen ervaren juist dat levenskunst te maken heeft met het onder
ogen zien van je eigen sterfelijkheid. Maar het bewust opzoeken van die grens
is natuurlijk nog weer van een heel andere orde.
Ik denk dat het goed is daarover niet te snel een oordeel te hebben. Het gaat
er mijns inziens niet bij voorbaat om wat mag en wat niet mag. Het gaat erom
hoe je als gelovige naar zo’n vraagstuk kijkt. Daarom kan alles worden be-
sproken. Een vooringenomen standpunt of oordeel vooraf slaat het gesprek
dood.
Begripsverheldering
Het is vooraf aan al de gesprekken goed om steeds helder te onderscheiden
waar het precies om gaat. Een vraag om euthanasie bij uitzichtloos en on-
draaglijk lijden in de laatste fase van bijvoorbeeld een ziekte als kanker, is van
een heel andere orde als een stervensvraag bij een verder redelijk gezond,
maar naar de ervaring van de persoon zelf ‘voltooid’ leven. Het gesprek zal
dan - onder meer- moeten gaan over wat we precies verstaan onder ‘voltooid’
leven.
Dood en leven
Een levensbeschouwelijke insteek kan overigens wel zeer dienstbaar zijn bij
het nadenken over al dit soort vragen. Sterker nog: het hart van het christelijk
geloof draait om vragen van leven en sterven. In de Middeleeuwen was er
een kerkelijke antifoon met de tekst: “Midden in het leven zijn wij door de
dood omgeven”. Een samenleving die geteisterd werd door hongersnoden
en pest-epidemieën vervulde de mensen met angst en beven. Aan alle
kanten was er dreiging van een naderende - ontijdige - dood. De kerkhervor-
mer Luther draaide deze tekst echter om en hij dichtte: “Midden in de dood
zijn wij door het leven omgeven”.

 
Het realisme dat hierin doorklinkt ziet
de dood recht in de ogen. Maar het
blijkt niet het enige of zelfs doorslag-
gevende te zijn. Het leven breekt altijd
door...
Muus Jacobse dichtte in navolging
van Luther.
 
Midden in de dood
zijn wij in het leven,
want Één breekt het brood
om met ons te leven
midden in de dood (Lied 566)
 
Een totaal ander perspectief dat wel-
licht helpt om met vragen van leven
en sterven om te gaan. In die span-
ning staan wij in dit maatschappelijk
debat.
We hopen op zinvolle en vruchtbare
gesprekken.
 
Ds. Edward Kooiman
 

5



Op 25 augustus is Catharina Agatha
Markus - Kop overleden.
Zij woonde in Castricum maar was al
jaren verbonden aan de Protestantse
Gemeente te Limmen. Op vrijdag 31
augustus was de afscheidsbijeen-
komst. Er zijn mooie verhalen verteld
over deze levendige en actieve vrouw
met haar vele hobby’s en liefhebbe-
rijen.
Iedereen die haar huis binnen kwam
wist dat meteen door de eigen sfeer
die er was. Ik denk alleen al aan de
talloze cactussen en schilderijen.
Tijdens het afscheid hebben we
Psalm 23 gelezen. Over de Heer die
als herder ons leidt over bergen en
door dalen. Tiny Markus was een
sterke vrouw maar in haar leefde ook
het besef dat je het in moeilijke tijden
alleen niet redt. Je hebt mensen
nodig en een Herder die je leidt. Na
de samenkomst heeft de familie in
beslotenheid afscheid genomen en is
Tiny gecremeerd. Wij wensen allen
die haar missen verbondenheid en
liefde toe.
Ds. Hanneke Ruitenbeek

Als je geruime tijd moet worden op-
genomen in het Medisch Centrum
Alkmaar komt er een moment dat
besloten wordt  dat een ziekenhuis-
bed duurder is dan een revalidatiete-
huis. In mijn geval werden drie tehui-
zen voorgesteld: Texel, Hypolitus-
hoef en Heerhugowaard.
Gezien de afstand werd gekozen voor
'De Raatstede' in Heerhugowaard.
Een modern gebouw in een jonge
wijk van Heerhugowaard, al is alles in
die plaats redelijk jong. In de Raatste-
de is een royaal aanbod aan activitei-
ten, van de meest uiteenlopende
aard, zowel binnen als buiten; het
was ondanks alles een goed verblijf.
Veel kaarten heb ik in die periode
ontvangen en niet te vergeten de
bezoeken van gemeenteleden!
Hartelijk dank voor de vele uitingen
van medeleven die ik heb ontvangen,
dan ervaar je tot een levende ge-
meente te behoren!      D. Roman

Op 24 augustus overleed na een lang
en slopend ziekbed Wies de Groot -
de Bruijn op de leeftijd van 81 jaar.
Wies woonde met haar man Otto op
de Obriglaan; de laatste weken ver-
bleef zij in het hospice in Alkmaar.
Boven de rouwkaart stond een regel
uit een lied: 'Ga met God en Hij zal
met je zijn'. Lied 416, dat pas bekend-
heid verwierf bij het uitkomen van het
nieuwe liedboek in 2013, is in korte
tijd een dierbaar lied geworden voor
velen, en zeker ook voor Wies. Vanaf
het moment dat zij wist dat genezing
wellicht onmogelijk zou zijn, besloot
zij dat dit lied een centrale rol moest
spelen bij haar afscheid. Want zij
heeft - natuurlijk met vallen en op-
staan - dááruit proberen te leven. En
zij heeft ervaren - zeker ook de laatste
maanden - dat Hij aanwezig was in
haar leven.
In de afscheidsdienst op 31 augustus
lazen we ook een gedeelte uit 1 Co-

rinthe 13. Het hoofdstuk over de lief-
de. En ook van daaruit heeft Wies
proberen te leven, al wist zij ook dat
het uiteindelijk Gods liefde is die be-
slissend is.
In dat vertrouwen is zij gestorven. We
wensen hen die achterblijven, in het
bijzonder haar man, kinderen en
kleinkinderen troost, kracht en zegen.
Ds. Edward Kooiman

Wat een verrassing toen Marinus
Mooiweer het boeket uit de Witte kerk
kwam brengen. De bloemen maak-
ten me blij, maar zeker ook het feit
dat er aan mij gedacht is.
Heel hartelijk dank, Bep Rijneveld

Hartelijk dank voor alle prachtige
bloemen en mooie kaarten die ik
mocht ontvangen na mijn toch on-
verwachte bypass-operatie.Het heeft
mij en ons enorm goed gedaan.
Hartelijke groet, Klaske Mosselaar

Hartelijk bedankt voor het prachtige
herfstboeket en mooie kaart, die ik na
mijn val, waarbij ik een enkelbreuk op
liep, mocht ontvangen. Het is erg fijn
dat we via internet de kerkdiensten
kunnen beluisteren en zo  betrokken
blijven bij de gemeente.
Met hartelijke groet, Janna Zentveldt

Uit de kerkenraad
van Limmen
Het winterseizoen is geopend met
een geweldige gemeentedag.
De kerkenraadvergaderingen zijn
weer begonnen en het dienstenroos-
ter voor 2019 is in de maak, want alle
preekbeurten zijn reeds geregeld.
De begroting van de kerkrentmees-
ters en die van de diaconie zijn be-
handeld en goedgekeurd.
Het privacybeleid van de Protestant-
se Gemeente te Limmen is vastge-
steld en staat op de website www.
pknlimmen.nl onder het kopje ker-
kenraad/ANBI. Deze privacyverkla-
ring is opgesteld volgens de richtlij-
nen van het Dienstencentrum van de
Protestantse Kerk en voldoet aan de
Algemene Verordening Gegevens-
bescherming.
Door deze privacyverklaring en de
geheimhoudingsplicht van ambts-
dragers is de zorgvuldigheid van het
omgaan met persoonsgegevens ge-
waarborgd. Andere vrijwilligers die
met persoonsgegevens te maken
hebben, zullen gewezen worden op
de privacyverklaring om bewust en
discreet met deze gegevens om te
gaan.
Voor vragen kunt u terecht bij Ditje
van Genderen en ondergetekende,
Lies Koenderman

Wij gedenken

Just Married!
Op vrijdag 14 september heeft het
kerkelijk huwelijk plaats gevonden
van Frank Bobeldijk en Ingrid Pieterse.
De kerkdienst vond plaats in de Witte
Kerk en werd geleid door pastor An-
dré Martens. Als trouwtekst werd
gekozen voor 1 Corinthiërs 13: 1-7.
André Martens

Bedankt!
Hartelijk dank gemeente van Limmen
voor het prachtige boeket bloemen,
dat wij mochten ontvangen ter gele-
genheid van ons 50 jarig huwelijks
jubileum. Het heeft ons blij verrast.
Wim en Ineke de Wagt
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Mensen in beeld
Siep en Kees Baalbergen
 
Siep (84) en Kees (86) Baalbergen
wonen sinds 1994 in Heiloo. Daar-
voor was Kees, als stuurman opge-
leid, lange tijd loods voor schepen in
Delfzijl, en woonden ze in de provin-
cie Groningen.
 
Vanaf het begin hebben ze gezorgd
voor de tuin van de kerk, eerst de
Gereformeerde Kerk aan de Noorder-
geeststraat, en daarna die van de Ter
Coulsterkerk, waar de verwaarloosde
tuin door hen helemaal opnieuw in-
gericht moest worden. Elke donder-
dagochtend zijn ze daar te vinden.
Siep heeft de leiding, en zorgt voor
bloemen en planten, inclusief die in
de bakken, en Kees maait het gras en
houdt het terrein schoon. Ze deden
altijd alles zelf, pas sinds kort komt er
een tuinbedrijf om snoeiwerk te
doen. Ook is Pieter Jan van Roon tot
hun genoegen sinds kort betrokken
bij het tuinwerk.
 
Daarnaast zorgt Siep altijd voor
prachtige bloemschikkingen die pas-
sen bij het thema van de zondag. Ze
stelt zich eerst op de hoogte van het
thema van de zondag, houdt reke-
ning met de kleur van het kerkelijk
jaar, en informeert de voorganger
over de betekenis van de bloemschik-
king. Op dit gebied is Siep een natuur-
talent, die zich deze kunst zelfstandig
heeft eigen gemaakt. Ook de bloem-
stukken in de kerk bij begrafenissen
worden door haar gemaakt. En dan
heb ik het nog niet over de prachtige
stola’s die ze heeft gemaakt voor
verschillende predikanten, zoals
onze vroegere predikante Afke Boe-
zewinkel.  
 
Siep heeft wel te kennen gegeven dat
ze zo langzamerhand af wil van de
leiding over de tuin, maar ze wil wel
nog de bloembakken en bloemstuk-
ken blijven verzorgen, en Kees wil
nog wel gras blijven maaien. Het idee
is nu om volgend jaar een grotere
groep tuinvrijwilligers te verzamelen,
die niet iedere week, maar om de
twee weken kunnen helpen. Daar-
naast zou er eenmaal in de maand
een werkochtend op zaterdag kun-
nen zijn voor mensen die op werkda-

gen niet kunnen. Het zou prachtig
zijn als dit lukt, zodat Siep en Kees dit
werk zo lang mogelijk samen met
anderen kunnen blijven doen. Hope-
lijk lukt dat, het zou een extra blijk van
waardering zijn voor hun grote inzet
voor onze kerkgemeenschap.
Geert Booij

Even bijpraten…..
kerkenraad Heiloo
In de laatste kerkenraad hebben we
een korte tijd met elkaar van gedach-
ten gewisseld over de vraag waarom
je vrijwilligerswerk doet. Dit n.a.v. een
korte schriftlezing over de barmhar-
tige Samaritaan en een spiegelver-
haal over Liefde en  Zorg. Vrijwilli-
gerswerk is wereldwijd, zonder aan-
zien des persoons? En….ben ik ook
een naaste?? Het was een goed ge-
sprek en verrassend om te horen hoe
we hier allemaal instaan.
We hebben het beleidsplan geëvalu-
eerd en gekeken hoe we hier mee
verder kunnen.
Belangrijke items van het beleidsplan
zijn o.a. eredienst en pastoraat; finan-
ciering en huisvesting; missionaire
uitstraling; oecumene, presentatie
naar buiten, diaconale presentatie,
toerusting en geloofsverdieping.
Vraag die ons bezig hield was hoe we
de gemeente bij dit proces kunnen
betrekken, zodat het meer draagvlak
krijgt. Ideeën vanuit de gemeente zijn
welkom!
Er is begonnen om te kijken hoe we
de Ter Coulsterkerk kunnen verduur-
zamen.
In de kerkenraad is het privacybeleid
doorgenomen. Hierover leest u meer
in dit kerkblad en ook op de site kunt
u informatie vinden.
Een hartelijk groet vanuit de kerken-
raad voor u allen,
Nita Buitink (scriba)

Privacy - hoe gaan
we daar mee om?
HEILOO - Het zal u wellicht niet ont-
gaan zijn dat vanaf mei van dit jaar
nieuwe regels zijn ingegaan rondom
privacy. Europese regelgeving ligt
daaraan ten grondslag. De Algemene
Verordening Gegevensbescherming
geeft kerken de ruimte om conform
hun eigen kerkelijke regels de gege-
vens te verwerken. En dat gebeurt
ook in onze gemeente.
 
De kerkenraad heeft een Privacyver-
klaring opgesteld volgens richtlijnen
van de Protestantse Kerk Nederland.
Veel zaken blijven hetzelfde en deden
we ook al. Zoals het zorgvuldig om-
gaan met persoonlijke gegevens.
Maar aan een aantal dingen zullen we
in de kerk moeten wennen.
 
Het zal u misschien opgevallen zijn
dat in Heiloo in de kerkdienst de
bloemengroet via de beamer gaat.
Het is namelijk niet langer toegestaan
om namen en adressen te noemen
zonder toestemming van genoemde
persoon. Onze kerkdiensten worden
via internet uitgezonden en blijven
daar ook nog een jaar te beluisteren.
Dat betekent ook dat we zorgvuldig
om moeten gaan met het voorbede-
boek. Alleen met toestemming van
de betreffende persoon mag de vol-
ledige naam en de reden van voorbe-
de genoemd worden. Iemand mag
niet zonder toestemming via internet
te traceren zijn.
Mensen die in onze gemeente adres-
sen onder ogen krijgen zoals coördi-
natoren van de wijkteams hebben
allemaal een verklaring ondertekend
omtrent de omgang met persoonlijke
gegevens.
Dit alles heeft ook tot gevolg gehad
dat een informatieboekje voor en van
de gemeente grote vertraging heeft
opgelopen. Een namenlijst met
adressen en telefoonnummers zal
niet meer verschijnen. Het is ondoen-
lijk om dergelijke gegevens ‘binnens-
kamers’ te houden.
We hopen wel op een boekje waarin
gegevens staan van alle groepen en
vergaderingen die in onze gemeente
actief zijn.
 
De kerkenraad hoopt u hiermee vol-
doende geïnformeerd te hebben.
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4 november: Kerk voor de samenleving
Door de economische crisis en het
militaire conflict in het oostelijk deel
van Oekraïne, hebben veel inwoners
grote moeite om de eindjes aan el-
kaar te knopen. Met het project ‘De
Goede Buur’ wil LEF, partner van Kerk
in Actie, kerken stimuleren om soci-
ale initiatieven te ontplooien in hun
dorp of stad. LEF begeleidt hen daar-
bij met cursussen. Gezamenlijk wordt
gekeken naar wat de noden in de wijk
zijn en waar de kracht van de kerk ligt
om er iets aan te doen. LEF wil 120
vrijwilligers van 8 lokale kerken bege-
leiden om initiatieven op te zetten.
Met de opbrengst van de collecte
steunt Kerk in Actie werelddiaconale
projecten, zoals LEF in Oekraïne.

Collectes bij de kerkdiensten

18-nov. Limmen, 25-nov. Heiloo:
Solidaridad 
Solidaridad werkt samen met initia-
tiefrijke boeren en arbeiders aan de
verduurzaming van hun werk. Zo
verdienen zij meer, met minder scha-
de voor mens en milieu. Solidaridad
werkt aan een duurzame economie
met alle betrokkenen, van producent
tot consument, met overheden en
maatschappelijke organisaties.
Ze zorgen voor verandering die ertoe doet. 

2 december: Amnesty International
Amnesty: "Wij zijn een wereldwijde
beweging van meer dan 7 miljoen
mensen. In meer dan 150 landen
voeren we actie voor gerechtigheid,
vrijheid, menselijke waardigheid en
gelijkheid. We weten waar we een
verschil kunnen maken en hoe we
onze miljoenen supporters kunnen
mobiliseren. Dit doen we namelijk al
meer dan vijftig jaar."

Amnesty’s schrijfmarathon: 
schrijven tegen onrecht.
Elk jaar rond 10 december, Dag van
de Rechten van de Mens, klimmen
mensen over de hele wereld in de
pen. Ze schrijven miljoenen brieven
voor mensen die zijn gemarteld om
wat ze geloven, die worden gediscri-
mineerd om wie ze zijn, of vastgezet
werden omdat ze voor hun mening
uitkwamen.
We hopen dat u mee wilt schrijven! 
In de Kerk in Limmen zijn 9 december
de benodigde voorbeeldbrieven en
adressen beschikbaar.

Diaconie Limmen
Kleren Zeemanshuis
Hartelijk dank voor de grote hoeveel-
heid kleren die wij mochten ontvan-
gen van de Protestantse Gemeente in
Limmen!
Namens Het Zeemanshuis, ds. Rasser

Op bezoek bij de Glind
Twee diakenen van Limmen waren
een zaterdag vroeg op pad naar het
jeugddorp de Glind, van de Rudolph

Stichting. Deze stichting bestaat 100
jaar en dat vieren ze met rondleidin-
gen voor diaconieën en sponsoren.
Dit keer waren er 18 personen van 4
verschillende diaconieën.
Eerst kregen we het verhaal van ds.
Rudolph en de oprichting te horen:
het begon met boeren in de omge-
ving te benaderen om weeskinderen
op te nemen in hun gezin. De stich-
ting is enorm gegroeid met verschil-
lende nu zelfstandige stichtingen.
De Glind is een dorp met gezinshui-
zen, maar er zijn ook gewone huur-
ders, die erg betrokken zijn. Wij heb-
ben de bewoners van één van de vele
gezinshuizen bezocht. De huis-ou-
ders wonen hier met 2 eigen en 4
andere kinderen, die wel ouders
hebben maar niet thuis kunnen
wonen. De kinderen hebben wel
contact met hun eigen ouders. Het
zijn bv. kinderen met psychische
klachten, maar ook kinderen van wie
de ouders uit de ouderlijke macht
gezet zijn. Niet iedereen kan ouder in
het dorp zijn. Er is een speciale oplei-
ding voor. De zorg voor die kinderen
is erg zwaar. Zoals de moeder vertel-
de: je moet een dikke huid en een groot
incasseringsvermogen hebben.

Hierna kregen we een rondleiding
door het dorp (zie foto). Het dorp
heeft een kerk, boerderijen, een
speeltuin, een camping, een zwem-
bad en een restaurant. Daar kregen
we een lunch op het terras.  Een eigen
organisatie beheert het restaurant en
verzorgt ook bruiloften en partijen. In
de kerk vroeg de dominee die mee
was, en ook organist is, of hij een
concert mocht geven op het mooie
orgel. Een leuk en mooi cadeautje op
deze bijzondere dag!
Margreet Denekamp

Verpleegkundigen en verzorgen-
den gezocht voor vakantieweken!
Het Vakantiebureau heeft dit jaar nog
een aantal diaconale vakantieweken
gepland. Voor de vakanties dit najaar
en rond Kerst (20-27 december) en
Oud & Nieuw (27 dec.- 3 jan.) is men
nog op zoek naar enthousiaste zorg-
vrijwilligers. Voor meer informatie
en/of aanmelding kunt u contact
opnemen met Het Vakantiebureau:
info@hetvakantiebureau.nl of telnr.
0343-745890
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Dank Bijbelgenootschap 
De steun voor de missie van het Bij-
belGenootschap, de Bijbel dichtbij
brengen, is onverminderd groot. Ook
het digitaal bijbellezen wordt steeds
belangrijker, zie 'de bijbel.nl'. Het NBG
werkt internationaal heel vaak
samen.
Medio dit jaar werd o.a. het doel één
miljoen Bijbels voor de Raad van Kerken
op Cuba bereikt, waarvan 80.000
bijbels door leden en donateurs van
dit Bijbelgenootschap werden gefi-
nancierd. Alleen de Bijbelcommissie
op Cuba mag Bijbels importeren en
distribueren. Dit project geeft hoop in
de harten van de Cubanen.
Eén van de nieuwe projecten mikt op
10.000 bijbels voor kinderen van de
Masai in Kenia, één van de armste
regio’s in dat land. Een eigen bijbel is
voor hen te duur. Soms is er maar één
bijbel op een school met 300 leerlin-
gen; er wordt naar uitgekeken. Voor
meer informatie of het geven van een
gift zie www.bijbelgenootschap.nl.
Hier staat ook het Jaarverslag 2017
van het Nederlands en dat van het
Vlaams Bijbelgenootschap (NBG en
VBG).

De 'Engelenbak' 25 jaar
De 'Engelenbak', dat zijn vele vrijwil-
ligers die zich binnen de Penitentiaire
Inrichting Zuyder Bos en Amerswiel
te Heerhugowaard inzetten voor
Justitiepastoraat. Ook Hans en Ger-
dien de Zee uit Limmen en  Marien
en Tineke van der Wolf uit Heiloo as-
sisteren regelmatig bij de kerkdien-
sten in de gevangenis.
Zondagmiddag 23 september wer-
den deze vrijwilligers in het zonnetje
gezet tijdens een bijzondere boek-
presentatie. Het was een gemengd
samenzijn met vrijwilligers, Dienst
Geestelijke Verzorging, gedetineer-
den en andere genodigden.
Pastor Timmer en ds. Patty vertelden
over hun manier om met de gedeti-
neerden in gesprek te komen. Ze
hebben de afgelopen jaren pagina’s
in woord en beeld ontwikkeld met
uitdagende vragen en stellingen op
basis van de evangelielezing van de
week. Hiermee is nu het boek 'Het jaar
van Lucas' ontwikkeld, in samenwer-
king met gedetineerden. Aan de hand
van fullcolourbeelden (foto's van
Erwin Timmermans) wordt een Bij-
beltekst uitgelegd en staat er op iede-
re dubbele pagina een gebed of korte
meditatie en prikkelende vragen, die
oproepen tot verdere meditatie.
Al de vrijwilligers kregen door de
gedetineerden een exemplaar uitge-
deeld. Een mooi cadeau voor een
mooi jubileum! 

Kaarsenactie
Na de kerkdiensten op 25 november
en 2 december zullen er Amnesty--
kaarsen worden verkocht in de Ter
Coulsterkerk. Er is een divers assorti-
ment beschikbaar, maar het aantal is
beperkt, dus wees er op tijd bij! Het
geld dat de ZWO hieraan overhoudt,
is bestemd voor het ZWO-project.
Namens ZWO, Marianne Deinum

Zendingserfgoedkalender 
HEILOO - De Zendingserfgoed-ka-
lender 2019 is weer beschikbaar.
Deze editie wordt gesierd door bij-
zondere en authentiek traditionele
schilderkunst van het Indonesische
eiland Bali. Het thema luidt: ‘Laat de
kinderen tot mij komen’. In de kerk
hangt een poster van de kalender op
het prikbord; u kunt de kalender door
middel van een intekenlijst bestellen.
De kalenders kunnen na de diensten
van 25 november/2 december wor-
den afgehaald en betaald; evt. over-
gebleven exemplaren worden dan
ook verkocht. De kalender kost € 9 per
stuk. Van dit bedrag is € 3 bestemd
voor ons ZWO- project in Rwanda.

Diaconie andere bank! 
LIMMEN - Per 1 november verandert
het bankrekeningnummer van de
diaconie van Limmen. Van Lanschot-
bankiers stopt de activiteiten voor
onze huisbank, de SKG. Deze worden
door de Rabobank overgenomen met
als gevolg dat het rekeningnummer
wijzigt in: NL66RABO 0373 7382 18 
Zou eenieder die de diaconie een
warm hart toedraagt en ons, al is het
maar af en toe, een gift toebedeelt, dit
in de contactenlijst willen aanpassen?
 
Verder is inmiddels de begroting over
het boekjaar 2019 van de diaconie
(Limmen) verschenen en, in verkorte
vorm, op de website geplaatst.
Sybren Boukes

ZWO Heiloo

Jeugdkerk
Na een mooie afsluiting in juni, waar-
bij we in een enorme bal over het
water hebben 'gelopen', zijn we 1
september weer gestart.
Deze zondag hebben we met de
vaste kern, David, Johan, Welmoed,
Jeroen en Jan Anne en Henny over-
legd hoe we nu verder gaan met de
Jeugdkerk. Met vier jongeren die re-
gelmatig ook anderen dingen  te

doen hebben op zondag is de spoe-
ling soms wat dun. Toch wil iedereen
wel doorgaan maar op een andere
manier. Er is nu afgesproken om in
blokken te werken van drie weken
achtereen.
Er is gezamenlijk een thema gekozen
nl: Delen. Ook willen we geld inzame-
len voor het project waar we al voor
sparen, namelijk de Stichting Veld-
werk in Nepal.
Eerste zondag (11 november): de jon-
geren zoeken per tweetal een verhaal
waarin 'Delen' benadrukt wordt en
gaan dit ook uitwerken.
Tweede zondag (18 november): we
willen een presentatie maken en
gaan dit opzetten en uitwerken.
Derde zondag (9 december): presenta-
tie tijdens de koffie na de kerkdienst
en verkoop van allerlei zelfgemaakt
lekkers!
Tot zondag 11 november of 9 december! 
Jongeren van de Jeugdkerk
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Mantelzorgbeurs
in het Trefpunt te Heiloo

One More Voice 
is op zoek naar pro-
jectleden, die het
koor willen komen
versterken tijdens de
Kerstnachtdienst op
24 december.

Vindt u of vind jij het leuk om te zin-
gen, zing dan met ons mee.
De repetities voor kerst beginnen
maandag 5 november van 19.30-21.45
uur in de Witte Kerk te Heiloo.
Wij vragen voor de repetities een
vrijwillige bijdrage.
U kunt zich aanmelden via:
one1morevoice@yahoo.nl
Namens het bestuur, Rita van Buijsen

Op zaterdag 10 november wordt de
Zorg (goed) Voor Elkaar-beurs ge-
houden voor (toekomstige) mantel-
zorgers en zorgvragers.
Talloze organisaties die op de één of
andere manier mantelzorgers actief
én informatief ondersteunen, pre-
senteren zich op de inloopbeurs.
Of het nu gaat om praktische hulp-
middelen, zorg op maat in huis of
uitjes om mantelzorgers wat te ont-
lasten, deze markt is van alle markten
thuis en bestemd voor jong en oud.
Vaak wordt vergeten dat er ook jonge
mantelzorgers zijn die voor ouders of
broertjes en zusjes zorgen.
Naast de beurs zijn er workshops
waar u aan kunt schuiven als u spe-
cifieke vragen heeft. Of om even te
ontspannen. 
Vanuit het Platform Vrijwilligers Organi
saties Zorg & Welzijn Heiloo ben ik bij de
organisatie betrokken. We hebben
een statafel met informatie over wat
de kerk in pastoraat en diaconaat kan
bieden. Het is misschien een beschei-
den bijdrage maar we hopen op deze
manier in het dorp present en aan-
spreekbaar te zijn.
Om 10.00 uur is de feestelijke ope-
ning en de dag duurt tot 15.00 uur.
Iedereen is van harte uitgenodigd om
een kijkje te komen nemen in het
Trefpunt (Abraham de Bois-hof 2).
Ds. Hanneke Ruitenbeek

Vriendschapsmaal = Agapè
Agapè is, net zoals het woord eucharistie,
een Grieks woord en betekent liefde(gave).
Het verwijst naar het liefdesmaal of vrien
denmaaltijd van de eerste christenen, zoals
beschreven in Handelingen van de Aposte
len (2:46)
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

Zondagmiddag 2 december 2018 

Ter Coulsterkerk 
te Heiloo

‘‘Advent Concert’’

Zaans Interkerkelijk Mannenkoor 
o.l.v Paul Waerts –Dirk Out orgel 

en Jan Lenselink vleugel 

AANVANG 
14.30 uur

Entree 10.- Kaart verkoop voor aanvang concert.

Ter Coulsterkerk Holleweg 111 Heiloo

'Waar ben je thuis?'
Op zondag 4 november om 16.00 uur
is er in de Protestantse Kerk, Zuider-
kerkenlaan 25 in Limmen voor de
eerste keer een 'Kinderduifje'.
We gaan met de kinderen - want zij
staan centraal - een soort speurtocht
doen en komen dan langs verschil-
lende 'huizen'. Soms zijn ze actief
bezig, soms is er een verhaal, soms
moeten ze zelf iets verzinnen, soms
wordt er gezongen.. kortom, een
actief kinderduifje!
We starten centraal in 'Ons Huis'
naast de kerk. Die is open vanaf 15.45
uur. We eindigen de speurtocht waar
we begonnen: in 'Ons Huis' waar de
pannenkoeken klaarstaan voor ieder-
een.
Kinderen worden van harte uitgeno-
digd voor dit kinderduifje. Wij hopen
dat er een flink aantal komt! Natuurlijk
zijn (groot)ouders en anderen ook
welkom! Voel je thuis in ons huis!
Voor vragen kunt u terecht bij
Isabella Branderhorst, 0251-655983

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
konden namelijk aanschuiven en
delen in het voedsel dat door de meer
welgestelden was ingebracht.
 
Wij willen aan het begin van de Ad-
vent hiermee onze solidariteit, ook
met elkaar, vorm geven. De oecumeni
sche werkgroep Limmen nodigt u allen
van harte uit om deel te nemen aan
dit vriendschapsmaal op vrijdag-
avond 30 november. Bij deze maaltijd
is iedereen welkom: rijk en arm, jong
of wat ouder, katholiek of protestant
of anders, zussen en broers, ....
 
Wij stellen het op prijs als u zich vóór
28 november opgeeft, zodat wij de
maaltijd goed kunnen voorbereiden.
Als u actief deel wilt nemen door een
lekkere (hartige) bijdrage te leveren,
verzoeken we u om wat eerder met
ons contact op te nemen.
Dat kan bij Margreet Denekamp:
margreetdenekamp@outlook.com
of 072-5052871
Graag tot ziens op vrijdagavond
30 november om 18.00 uur in 'Ons Huis'
aan de Zuidkerkenlaan in Limmen.
Werkgroep oecumene Limmen

10



Rond de Waterput 
In de komende weken zijn er o.m. de
volgende activiteiten:
donderdag 15 november: 2e avond
'Vragen rondom het levenseinde' 
zondag 4 november: Wogmeers vocaal
Ensemble, Willibrorduskerk
maandag 19 november: Wat vieren we
zondag? Ter Coulsterkerk 
donderdag 22 november: Stilte en me
ditatie. Ter Coulsterkerk 
zondag 25 november: Cantatedienst
donderdag 29 november:3e avond
'Vragen rondom het levenseinde' 
maandag 10 december:ds. Jan Bruin
over 'Licht' in de muziek. Willibrorduskerk 
Voor meer informatie: zie het infor-
matieboekje van Rond de Waterput
of  www.ronddewaterput.nl 
 
Vragen rondom het levenseinde... 
In de Waterput-lezingenserie van dit
najaar spreekt op donderdag 15 no-
vember mw. Nel Kleverlaan. Zij is
psycholoog en ruim 12 jaar coördi-
nator van het Praethuys in Alkmaar.
Zij spreekt over: 'Als een dierbare levens
bedreigend ziek is'. Over de begeleiding
van familieleden en vrienden bij zeer
ernstige ziekte.
Donderdag 29 november spreekt
mw. Yvonne van Ingen, arts gespeci-
aliseerd in palliatieve zorg, over: 'Tijdig
in gesprek gaan over het levenseinde'.
De avonden worden gehouden in de
Ter Coulsterker en beginnen om
20.00 uur. De kosten zijn € 3,- 
 
‘...en licht is uw pseudoniem’: ds.
Jan Bruin over ''Licht” in de muziek
Op 10 december spreekt ds. Jan Bruin
over muziek als uitingsvorm om het
fenomeen 'Licht' te beschrijven. Tal-
loze componisten hebben de beteke-
nis van het licht muzikaal vormgege-
ven. En daarbij kan het gaan over het
dagelijkse zonlicht of over het eeuwi-
ge licht (‘lux aeterna’; ‘Urlicht’). In
klank, woord en beeld laten we ons
in de duisternis van die avond in het
licht zetten. De avond wordt gehou-
den in het Willibrordushuis en begint
om 20.00 uur De bijdrage is € 3,-
 
Iedereen is van harte welkom!
Ds. Edward Kooiman 

wat speelt in de Synode. Ook is dit
tijdschrift iets meer opiniërend. U
betaalt hiervoor € 22,50 per jaar.
 
Kerk & Israël Onderweg is een kwar-
taalblad van de Protestantse Kerk in
Nederland. Het blad is een informa-
tiebron voor iedereen, die interesse
heeft in de verhouding van de kerk
met Israël. Het geeft tal van gezichts-
punten over en visies op de verhou-
ding tussen joden en christenen. Er
zijn bijbel-theologische bijdragen
geschreven door joodse en christelij-
ke auteurs. Regelmatig zijn er bijdra-
gen van moslimzijde. Kerk & Israël
Onderweg biedt verder nieuws over
diverse recente publicaties. Een jaar-
abonnement kost u € 9,75.
 
Diakonia is, volgens de PKN-website,
het ‘vakblad’ voor protestantse diake-
nen. Dat ben ik zelf niet maar ik lees
het graag. Het tijdschrift laat het licht
schijnen op de praktische aanwezig-
heid van kerken en diaconieën in de
samenleving. Diakonia biedt praktijk-
verhalen, interviews, actuele infor-
matie over wetgeving, suggesties
voor aanpak, achtergrondartikelen
en liturgiesuggesties over (wereld)-
diaconaal werk. Diakonia verschijnt
zes keer per jaar en kost € 15,00.
 
Naast deze tijdschriften kunt u zich
gratis abonneren op de wekelijkse
nieuwsbrief van de Protestantse
Kerk. Elke maandagmiddag ontvangt
u die dan per e-mail. Is er een synode
geweest, dan is daar iets over te lezen.
Is de kerk in het nieuws geweest, dan
gaat het daar over. U kan via de
nieuwsbrief eenvoudig doorklikken
naar andere media die berichten over
kerk en geloof.
 
Een gratis abonnement op Petrus of
de digitale nieuwsbrief kunt u aanvra-
gen via www.protestantsekerk.nl 
Een volgende keer zal ik iets schrijven
over de publicaties van Kerk in Actie.
Ik wens u alvast veel leesplezier.
Ds. Hanneke Ruitenbeek

Kerkelijk leesvoer
De Protestantse Kerk (PKN) geeft een
aantal tijdschriften uit die u als lezer
tot doelgroep heeft. Maar het is de
vraag of deze tijdschriften bij u be-
kend zijn. Vandaar een kort overzicht
van wat er zoal te lezen is.
 
Laat ik beginnen met de jongste loot
aan de stam, het ledenblad ‘Petrus’.
De redactie schrijft: ‘Centraal staat de
kerk als vindplaats van geloof, hoop
en liefde. In Petrus leest u kleine en
grote verhalen over mensen en loka-
le protestantse kerken in heel Neder-
land. Verhalen over hoe samen kerk-
zijn mensen troost, hoop en zin geeft.
Hoe nieuwe initiatieven als Klieder-
kerk of pioniersplekken voor nieuw
elan zorgen. Hoe mensen soms twij-
felen en toch blijven zoeken. Hoe de
kerk hulp biedt aan mensen in nood.
Petrus verschijnt vier keer per jaar.
 
Dan is er Woord & Weg (voorheen
Kerkinformatie). Ondertitel van dit
tijdschrift dat elf keer per jaar ver-
schijnt is: inspiratie, informatie en
opinie. Er staan verhalen in over ac-
tiviteiten van gemeenten en perso-
nen. Het verschil met ‘Petrus’ is dat
daarnaast ook beleidsmatige artike-
len te lezen zijn. Bijvoorbeeld over

Avond voor
contactpersonen
HEILOO - Elk jaar organiseert het
Pastoraal Overleg een informatie- en
ontmoetingsavond voor alle mede-
werkers van de wijkteams.
Dit jaar is er een iets andere opzet. Bij
de keuze van het thema en de spreker
van de avond wordt samengewerkt
met ‘Rond de Waterput’. Gastspreker
is Mevrouw Yvonne G. van Ingen. Zij
is als arts gespecialiseerd in palliatie-
ve zorg. (zie artikel Rond de Waterput)
In plaats van de gebruikelijke onder-
linge ontmoeting na het inhoudelijk
onderwerp nodigt het Pastoraal
Overleg de wijkteams uit het thema
vooraf te bespreken. Donderdag 29
november vanaf 19.15 uur bent u van
harte welkom in de Kapel van de Ter
Coulsterkerk. Er is dan gelegenheid
om vragen te stellen en u wordt op
de hoogte gebracht van belangrijke
(pastorale) zaken uit onze kerk.
Het Pastoraal Overleg.
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Amor vincit omnia*
 
Het einde van het jaar is weer in zicht.
We overdenken wat we deden.
Aan’t leven hebben we geleden,
maar liefde maakte het toch licht.
 
Mijn lief, jij bent mij taal en teken,
jouw wezen is me zo vertrouwd,
dat ik niet zeg wat ons benauwt,
en jij geen woorden hoeft te spreken.
 
We zochten samen steeds het goede,
al lukte dat niet elke keer.
Maar liefde was er altijd weer.
 
Liefde en dood zijn de twee polen
waartussen ’t leven zich bevindt.
Maar ’t is de liefde die het wint.
 
Geert Booij
 
 
 
 
 
 
 
*Vergilius Bucolica X.69, Omnia vincit amor et nos cedamus amori 
 De liefde overwint alles; laten wij ons dan aan de liefde overgeven
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Foto voor- en achterblad: Grieta Fransen-Batenburg
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