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Koffiedrinken
Woensdag 20 november, de 3e
woensdag van de maand, is er weer
een koffieochtend in ‘Ons Huis’ aan
de Zuidkerkenlaan 23 in Limmen, van
10.30 tot 11.30 uur.
Iedereen is van harte welkom om
elkaar te ontmoeten en als afsluiting
te luisteren naar een mooi gedicht.
Voor vragen / vervoer kunt u bellen
met Margreet Denekamp, 072-5052871
ofLies Koenderman, 072-5052073

Oppasdienst Limmen
Met een groep van 10 oppassers is in
Limmen gestart met een oppas-
dienst. Om jonge ouders de gelegen-
heid te bieden om samen naar de kerk
te gaan, is er 1x per maand tijdens de
dienst oppasdienst in ‘Ons Huis’.
Wel graag ruim van tevoren opgeven
bij Lies Koenderman, welke zondag
oppas is gewenst: tel: 072 5052073 of
per mail: a.koendra@quicknet.nl

Kerstontmoeting
HEILOO- Voor de bezoekers van de
ontmoetingsmiddagen en voor ie-
dereen in onze gemeente willen we,
in samenwerking met de diaconie
een gezamenlijke Kerstviering hou-
den. Deze wordt gehouden op don-
derdag 19 december om 16.00 uur
in de Ter Coulsterkerk. U bent van
harte welkom vanaf 15.30 uur. 
Deze middag horen we het Kerst-
evangelie en gaan we samen zingen
onder muzikale begeleiding van mw.
Anja van der Ploeg. We sluiten af met
een feestelijke maaltijd.
U kunt zich opgeven door te bellen
met Carolina Jovanovic  tel: 5338145,
Marijke de Groot tel: 5334470 of
mdegroot@de groot-beekman.nl.
Voor vervoer kan gezorgd worden.
U bent allen van harte welkom

 
Donderdag 12
december bent
u weer harte-
lijk welkom in
de Ter Coul-

sterkerk voor een gezellige maaltijd.
De zondag voorafgaand hangt het
menu in de hal van de kerk. Met dieet
wordt rekening gehouden als u dit
vooraf even doorgeeft.
Opgeven kan via het formulier in de
hal van de kerk of bij Gina Timmer-
man: 072-8795384 (tot dinsdag 20 uur) 
of g_timmerman50@kpnmail.nl .
Het driegangenmenu kost € 5,-  in-
clusief koffie of thee na afloop. Een
glas frisdrank of wijn kost € 1,50

Ontmoetingsmiddag
Donderdag 21 november is er een
ontmoetingsmiddag in de Ter Coul-
sterkerk.
De middag begint om 14.15 uur. Ma-
rien van der Wolf zal deze middag
vertellen over één van zijn reizen. Zijn
presentatie heet: Door Italië in het
voetspoor van Paulus.
Voor inlichtingen: Ria op den Kelder
tel:  5338895 en heeft u vervoer nodig
neemt u dan contact op met Klaske
Mosselaar tel:  5330417. U bent allen
van harte welkom om op deze infor-
matieve en gezellige middagen el-
kaar te ontmoeten.
De volgende ontmoetingsmiddag is
19 december . Deze middag zal in het
teken staan van: op weg naar Kerst.
Marijke de Groot

Verhuizing
Sinds een paar maanden zijn wij
verhuisd. Ons nieuwe adres is:
Wilgenlaan 33, 1829 EC Oudorp
Ons telefoon nummer is hetzelfde
gebleven: 072-5336634, evenals het
mailadres: fjvanderwind@hotmail.com
Met vriendelijke groet aan u allen,
ds. Floor J. van der Wind

'Welkom in Ons Huis'
op zaterdag op 23 november
van 14.00 tot 16.00 uur.
Na twee succesvolle bijeenkomsten
met vluchtelingen en inwoners van
Limmen, organiseren we op 23 no-
vember weer een ontmoetings-bij-
eenkomst  in 'Ons Huis'.                      
                         
De vorige keren waren heel gezellig
en werden zeer gewaardeerd. Con-
tact onderling en met andere mensen

bleek goed te gaan. Men was met
elkaar in gesprek en een spelletje
doen en naar muziek luisteren bracht
een ontspannen sfeer. Mooi is dat bij
de gesprekken verhalen loskomen,
maar ook heimwee en verdriet.   
Ook blijkt er behoefte te zijn aan meer
gesprek met nederlanders om de taal
te kunnen verbeteren en op een
hoger niveau te krijgen.
We proberen de middag invulling te
geven door bij elkaar te zijn met kof-
fie, thee en wat lekkers. Op deze ma-
nier willen we vluchtelingen laten
weten dat ze welkom zijn. En dit is
een mooie manier om elkaars ge-
dachten, cultuur en houding beter te
begrijpen. Doet u ook mee?
Volwassenen  en kinderen zijn van
harte welkom!  

In  Limmen wordt  weer een Samen
Eten-maaltijd  georganiseerd voor
allen die aan willen schuiven voor wat
gezelligheid en wel op woensdag  27
november in de Protestantse Kerk
aan de Zuidkerkenlaan 25.
De deur staat open vanaf 17.00 uur
en om 17.30 begint de maaltijd.
Graag opgave vanaf  13 november   
i.v.m. de voorbereiding en het aantal
plaatsen: tel. 5052871 of per email:
margreetdenekamp@outlook.com
Bij de uitgang staat een mandje voor
een vrijwillige bijdrage.
U bent van harte welkom!

2



Kerkblad
Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen

 
4  Kerkdiensten

Algemene gegevens

5  
  

Herfstnotitie

6 Wij gedenken

8 Collectes bij de kerkdiensten
ZWO-Heiloo

9 Rol van de kerk bij een ramp
Kinderen in het midden

10 Mens in beeld: Ina Bras

11 Rond de Waterput
 

Dit is een uitgave van de Protestantse
Gemeenten van Heiloo en Limmen
19e jaargang nr. 8, 13 november 2019
 
Redactie:  Ad Edelman, Pieter Jan van Roon 
Ditje van Genderen, 072-5053449
De redactie behoudt zich het recht voor
ingezonden artikelen in te korten.
 
Vrijwillige bijdrage voor het kerkblad: 
Limmen: NL24RABO 0336 4007 64
Heiloo:    NL63INGB 0000 1833 80   
t.n.v. Prot. Gemeente o.v.v. kerkblad 2019
 
Bezorging: 
Limmen: C. van den Berg 072 - 5044133
Heiloo:    C. Blijleven 072 - 5334893
                c.blijleven@live.nl
B.g.g.:    K. Mosselaar 072 - 5330417
 
Volgend nummer: 18 december 2019
Kopij aanleveren bij: 
kerkblad@pknheiloo.nl
uiterlijk dinsdag 3 december
logo's/foto's apart aanleveren 
 
www.pknheiloo.nl
www.pknlimmen.nl

Gedenken
Verdriet en gemis kunnen een mens kwetsbaar maken. Je voelt
je droef. Je hebt eigenlijk geen zin in de goedbedoelde attenties
van mensen om je af te leiden en op te beuren. Maar je wilt niet
ondankbaar zijn. Je mag niet klagen van jezelf.
 
Mensen in de rouw om oud en nieuw verdriet voelen zich vaak
geremd om zich te uiten.
Hebben we met elkaar een omgeving geschapen waarin het
moeilijk is elkaars moeiten te delen en te (ver)dragen?             
                            
Het valt op dat in de samenleving de behoefte aan gedenken
en het delen van verdriet en rouw groeit. Begrafenisonderne-
mers, welzijnswerkers en (zorg)instellingen organiseren ont-
moetingen voor rouwenden.
 
De kerken kennen al langer momenten van gezamenlijk geden-
ken. In onze Protestantse Gemeenten in Limmen en Heiloo
doen we dat in de kerkdienst op zondagmorgen 24 november.
We noemen de namen van wie uit ons midden zijn overleden
en ontsteken voor ieder van hen een kaars aan de Paaskaars:
licht van Christus, symbool van liefde, sterker dan de dood.
Daarnaast krijgt ieder de gelegenheid een lichtje aan te steken.
We delen kwetsbaarheid en gemis. De ervaring leert dat het
troost en kracht geeft.
Allen van harte welkom in Limmen en Heiloo.
 
Ds. Hanneke Ruitenbeek.
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Kerkdiensten
17 november, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. R. Erkelens,  Alkmaar
collecte: Solidaridad
Protestantse Kerk Limmen: 
ds. A.T. Kramer, Heiloo
collecte: Solidaridad
GGZ: Marius + Voc. Ensemble
 
24 november, 10.00 uur,
Eeuwigheidszondag
Ter Coulsterkerk: pastor A. Martens
m.m.v. de Cantorij
collecte: Pastoraat Eenzaamheid
Protestantse Kerk Limmen: ds. H. Ruitenbeek
collecte: Werkgr.Ontw.samenwerking
GGZ: Ber + zanggroep
16.00 uur   Witte Kerk 
Bachcantate BWV115
'Mache dich, mein Geist, bereit'
Liturg ds. Hanneke Ruitenbeek
 
29 november, 18.00 uur
Protestantse Kerk Limmen: agapè
Werkgroep Oecumene Limmen
collecte: Noodfonds (kerken-Castricum)
 
1 december, 10.00 uur, 1e advent
Ter Coulsterkerk: ds. Mulder, Alkmaar
collecte: Amnesty International
Protestantse Kerk Limmen: ds. E.J. Kooiman
Heilig avondmaal
collecte: Amnesty International
GGZ: Marie José + Lit.koor Castricum
 
8 december, 10.00 uur, 2de advent
Ter Coulsterkerk: ds. A. Mulder, Alkmaar
collecte: Uganda project
Protestantse Kerk Limmen: 
ds. S. Ossewaarde, Egmond
collecte: KiA de Vrolijkheid
GGZ: Marc + zanggroep
 
15 december, 10.00 uur, 3de advent
Ter Coulsterkerk: ds. E. Kooiman
collecte: Minima Kerstgratificatie
Protestantse Kerk Limmen: 
ds. M. Beitler, Castricum
collecte: Fonds bijzondere noden
GGZ: Marius
 
22 december, 10.00 uur, 4de advent
Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek
collecte: de Herberg Oosterbeek
Protestantse Kerk Limmen: 
ds. R.J. Blaauw, Heiloo
collecte: de Herberg Oosterbeek
GGZ: geen viering

Agapè Limmen

Vriendschapsmaal = Agapè
Agapè is, net zoals het woord eucha-
ristie, een Grieks woord en betekent
liefde(gave). Het verwijst naar het
liefdesmaal of vriendenmaaltijd van
de eerste christenen, zoals beschre-
ven in Handelingen van de Apostelen
(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
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 oecume-
nische werkgroep Limmen nodigt u
allen van harte uit om deel te nemen
aan dit vriendschapsmaal. 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
27 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 29
november om 18.00 uur in 'Ons
Huis' aan de Zuidkerkenlaan in Lim-
men.
Werkgroep Oecumene Limmen

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
ledenadminisratie@pknheiloo.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. M. Nell, 072-5055826
ledenadministratie@pknlimmen.nl
Ons Huis: D. Denekamp, 072-5052871
Zuidkerkenlaan 23, 1906 AC Limmen

Overige informatie
Voor overige en actuele informatie
zie de websites van de kerken:
www.pknheiloo.nl 
www.pknlimmen.nl
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Er zijn verschillende namen voor de zondag waarop we
dat doen: Voleindingszondag, Gedachteniszondag en
Eeuwigheidszondag. Ik kies voor de laatste.
 
Het woord ‘Eeuwigheid’ heeft iets ongrijpbaars, net als
de tijd. Daar krijg je als mens ook niet echt grip op. Maar
tegelijkertijd geeft Eeuwigheid (mij althans) ook een ge-
voel van geborgenheid omdat het verleden, heden en
toekomst met elkaar verbindt. Je zou de Eeuwige als de
verbindende schakel kunnen zien, God de Schepper, de
Aanwezige en de Komende.
De zondag na Eeuwigheidzondag is de eerste van Advent.
Een nieuw perspectief.
Gabriël Smit schreef het gedicht ‘Herfstnotitie’. Het vormt
de inspiratiebron voor dit artikel.
 
Soms zie ik het najaar als afscheid, soms zie ik het als begin:
einde van zonlicht en leven, oorsprong van sterven en nacht
 
Maar als ik, tot rust gekomen, mij klaarder voorover buig
naar de lichtkern van alle dingen weet ik: het is niet waar.
 
Het is geen begin en geen einde, geboorte niet, sterven niet,
het is een daartussen zweven in glans die nog niet bestaat.
 
Het is tussen gaan en komen een aanvang van evenwicht:
geboorte en dood houden bevend hun dwingende hartslag in
 
en laten een ruimte open die trilt tussen tijd en tijd;
de haat tussen leven en sterven is de liefde der eeuwigheid.
 
Ds. Hanneke Ruitenbeek

Herfstnotitie
De overgangen van de seizoenen gaan nooit aan me
voorbij, ik merk ze altijd op. Ik ben altijd blij als de kortste
dag weer is geweest. De eerste tekenen van de lente na
de winter vind ik een feest. Ik hou van de zomer. De herfst
is een verhaal apart. Het is het meest populaire seizoen
bij dichters. Als je probeert ieder seizoen op waarde te
schatten, wat is dan bijzonder aan de herfst?
 
Oude mensen.
Laatst sprak ik tijdens een viering in de Loet met de be-
woners over de herfst. Hoe ervaart u de herfst? De één
vond het mooi en vroeg na afloop of ze de bladeren die
ik had neergelegd mee naar haar kamer mocht nemen.
Ze rook er aan. Ze rook buitenlucht en vochtige aarde.
Een ander hield niet van regen en wind en de donkere
avonden. Weer een ander zei dat je er niet over moest
zeuren. Het ís zoals het is. Ik vertelde dat in het dorp waar
ik vroeger woonde het koor in het bejaardenhuis (zo
noemde je dat toen) ‘Herfstklanken’ heette. Blijkbaar werd
herfst verbonden met ouderdom, de ‘herfst van je leven’.
Was dat omdat het einde naderde? Of was dat omdat de
herfst ook de tijd is van oogsten? De herfst leent zich als
een mooie metafoor om over het leven te spreken.
 
Einde of nieuw begin.
Het meest zichtbare aan de herfst is de verkleuring van
de bladeren. Een flinke bui of een harde wind kan een
boom dan in één klap kaal maken. Het roept gedachten
op aan loslaten.
Het kan je doen denken aan mensen die we los hebben
moeten laten door dood of scheiding. En wanneer moet
ik zelf loslaten? De dingen die ik nu zo gewoon vind, het
leven, geliefden...
De herfst heeft voor velen het karakter van afscheid
nemen. En dat kan verdrietig of weemoedig maken. Het
kan het leven een ‘kaal’ gevoel geven. Luidt het een on-
herroepelijk einde in of is er ook perspectief te vinden?
Door kale takken heen zie je bijvoorbeeld meer hemel en
valt er meer licht op de grond.
 
Jonge kinderen.
Ik vermoed dat de basisscholen weer vol herfsttafels
hebben gestaan. Figuurtjes van eikels en kastanjes, en
slingers van de bladeren. Je leert kinderen dat de bladeren
die van de bomen vallen de aarde vruchtbaar maken. En
eikels en kastanjes zijn voedsel voor de dieren.
In de herfst zit dus wel degelijk perspectief: wat is geweest
doet er toe en het is van belang voor de toekomst. Stel
dat je ook zo naar een mensenleven kan kijken. Dan leent
de herfst zich ook voor het opmaken van de balans. En
dat is niet alleen belangrijk voor oude(re) mensen maar
kan voor ieder heilzaam zijn. Je kan je afvragen waar je
druk mee bent. Wil je dat ook of zijn er dingen die je los
zou willen laten? Wat is vruchtbaar?
 
Eeuwigheid.
Het is niet voor niets dat in de herfst we in de kerken en
ook steeds meer daarbuiten, onze doden gedenken.
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Doopdienst

Wij herdenken …
Op 28 september is overleden Trijntje
ten Cate - Heukers, op de leeftijd van
94 jaar. Toen haar overlijden werd
afgekondigd ging er een schok door
de kerk heen. Niet alleen door het
onverwachte van haar overlijden
maar ook dat vrijwel iedereen Trijntje
wel kende.
Voor Trijntje was God, de kerk, het
geloof, de zin van haar bestaan. De
rijkdom van haar leven. Daar wilde ze
alle dagen mee bezig zijn. Ze wilde
overal bij zijn, wilde alles meemaken
en de dingen die ze deed goed doen.
 
In de afscheidsdienst lazen we het
verhaal van Paulus in de gevangenis.
Welke kant zou het opgaan in het
proces: vrijspraak of veroordeling?
Maar wat ook de uitkomst zou zijn,
hij zou er vrede mee hebben. Maar als
je hem in zijn hart zou kijken dan zou
hij het liefste sterven. Dat wilde Trijn-
tje aan het einde ook. Haar ogen dicht
doen om niet meer wakker te wor-
den. Maar als ze wakker zou worden
dan was dat met een bedoeling, zo
geloofde ze. Het hield haar bezig in
die laatste dagen. In het hospice
kwam ze tot rust en kon ze het leven
loslaten. Net als Paulus zag ze sterven
als winst. Ze keerde terug naar de God
van licht en liefde.
Bij het graf werd een Keltische zegen-
bede uitgesproken:
 
Het zij je vergund in je levensavond 
te oogsten wat je hebt gezaaid
Dat velen mogen putten uit de wijsheid 
waarin je bent gegroeid
Dat je ouderdom je niet bedrukt 
met angst en zorgen,
maar een voorproef is 
van de eeuwige vrijheid 
die op je wacht.
 
Pastor André Martens

Pastoraal overleg
HEILOO - Vanuit het pastoraal over-
leg willen wij u als gemeente infor-
meren over het Pastoraal Plan van
Aandacht. In dit plan beschrijven wij
de veranderingen rondom het pasto-
raat, de zorgen die er zijn en aan
welke onderdelen wij in de periode
2019-2023 aandacht willen beste-
den.
 
Veranderingen en zorgen
Het is duidelijk dat kerk en gemeen-
televen in beweging zijn en verande-
ren. De kerk staat niet altijd meer
centraal in het leven en is één van de
opties geworden om tijd aan te be-
steden. Ook de vergrijzing van de
samenleving drukt een duidelijk
stempel op de kerkelijke gemeente.
De vergrijzing raakt ook de organisa-
tie van het kerkelijk werk. Het wordt
steeds moeilijker invulling te vinden
voor ontstane vacatures. Tegelijker-
tijd zien we dat de problemen waar
mensen mee worstelen complexer
worden en de vraag naar persoonlijk
pastoraat in de vorm van een huisbe-
zoek onverminderd groot blijft. Dit
alles vergroot de druk op de organi-
satie van het pastorale werk en met
name op de wijkteams. 
Een andere verandering is de om-
schakeling naar vraaggericht pasto-
raat. De tijd is voorbij dat iedereen
bezocht kan worden en dat een van
de pastores zichzelf meldt voor een
huisbezoek. Er wordt nu veel meer
gevraagd om zelf aan de bel te trek-
ken wanneer pastorale zorg gewenst
is. We zijn ons bewust van de weer-
stand die deze verandering oproept
en de moeite die daarmee gepaard
gaat.
 
Aandachtspunten 2019-2023
- De verandering naar vraaggericht
pastoraat blijven uitleggen zodat het
ingebed raakt in de gemeente.
- Het persoonlijk pastoraat blijft een
belangrijk onderdeel van het pasto-
rale werk.
- De onderlinge pastorale zorg blijven
versterken en stimuleren. Daarmee 
denken we aan de gespreksgroepen,
koffieochtenden, ontmoetingsmid-
dagen en wijkmiddagen.
- Experimenteren met zogenaamd
categoriaal pastoraat. Pastoraat dat
wijkoverstijgend is en gericht op be-
paalde doelgroepen in onze ge-

meente. Voorbeelden hiervan zijn:
oudere alleenstaande mannen, de
nieuw ingekomen leden in onze ge-
meente en de jonge gezinnen.
- Blijvende scholing voor de pastores
en wijkteamleden
 
Het Pastoraal Overleg probeert op
deze manier de zorgen eerlijk onder
ogen te zien en tegelijkertijd hoopvol
te werken aan zinvolle en werkbare
doelen.
Het Pastoraal Overleg
De pastores, André Martens (voorzitter),
Edward Kooiman en Hanneke Ruitenbeek.
De wijkcoördinatoren: Tineke van de Wolf,
Anneke de Jong, Machda Brouwer de Ko
ning en Wilma Westers.

Zondag 13 oktober was een feestelij-
ke dienst in Heiloo.
Zes kinderen werden gedoopt.
Het was een volle en drukke dienst.
Maar op het moment van de doop
was het muisstil en vol aandacht. Ook
van de dopelingen zelf.
Op de foto hierboven wordt Levi
gedoopt terwijl zijn zus, net gedoopt,
samen met de ouders toekijkt. Op de
foto beneden wordt David Mart ge-
doopt.
Ds. Hanneke Ruitenbeek
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Oecumene!
Lieve mensen, ik was blij verrast met
een grote bos bloemen en een kaart
met handtekeningen van uw ge-
meente. Op zondag 22 september
heb ik af moeten zeggen bij de oecu-
menische viering in de Willibrordus-
kerk, omdat ik door mijn heup was
gegaan. Evenals een paar jaar gele-
den was u er als één van de eersten
bij om mij te steunen en te bemoedi-
gen: Voorwaar een teken van echte
oecumene in de praktijk.
Hartelijk dank daarvoor en graag tot
ziens in een betere gezondheid.
Pastor Herman Helsloot

25 jaar predikant
Sommigen is het ontgaan, anderen
niet: mijn 25 jarig predikantsjubile-
um.
Dat het sommigen is ontgaan, ligt aan
mij. Ik heb het niet aan de grote klok
gehangen. Dat past gewoon niet zo
bij me.
In september 1994 werd ik bevestigd
in de Protestantse Gemeente Colm-
schate-Schalkhaar. Schalkhaar werd
mijn ‘akker’. In 2000 verruilde ik
Schalkhaar voor Odijk, waar Edward
en ik het predikantschap gingen
delen. In 2009 volgde het beroep naar
Heiloo en in 2017 werd deze aanstel-
ling uitgebreid met Limmen. Voelt 25
jaar lang of kort? Láng, als ik kijk naar
foto’s van mijn bevestiging en zie hoe
jong ik daar ben. Kórt, als ik bedenk
dat dit werk nog steeds niet ‘als van-
zelf’ gaat en gelukkig geen routine is
geworden. De uitdagingen zijn er nog
steeds en ik leer nog steeds bij. Ik ben
dankbaar voor de bloemen en de
aardige kaartjes die ik kreeg.
Ds. Hanneke Ruitenbeek

Uitzwaaien
Dank aan allen die aan ons gedacht
hebben, na het overlijden van Gertjan
Floris Zeeman.
Op de rouwkaart stond het volgende
gedicht van Merel Morre:
 
we zwaaien mensen uit
ons leven
zonder het vooraf te weten
 
‘was gezellig
‘zie je gauw’
‘welterusten’
'ik ook van jou’
en wat voelde als een komma
blijkt uiteindelijk een punt
 
we zwaaien uit
zonder te weten
omdat je soms
niet weten kunt
 
Fam. Zeeman

Vacatures Heiloo
Op de oproepen van rond de zomer
zijn diverse reacties binnengekomen.
Verschillende mensen draaien weer
mee in verscheidene taken. En daar
zijn we telkens weer heel blij mee! In
een kleiner wordende gemeente telt
iedere vrijwilliger en zonder hun/uw
inzet is het onmogelijk onze ge-
meente vitaal en aantrekkelijk te
houden. Op dit moment zijn er weer
een paar urgente vacatures:
1. We zoeken een (telefonisch) aan-
spreekpunt voor de kerkautodienst.
Iemand die goed telefonisch bereik-
baar is en mee wil helpen voor de
coördinatie van de autodienst zorg te
dragen. Klaske Mosselaar, die dit jaren
heeft gedaan, gaat er namelijk met
ingang van 1 januari 2020 mee stop-
pen. We zeggen haar dank voor al die
jaren trouwe dienst.
2. Ook zoeken we nog iemand, of
beter nog: twee mensen die koster
willen zijn in de Witte Kerk bij kerk-
diensten en andere kerkelijke activi-
teiten. (concerten e.d. worden al door
anderen gedaan). Op dit moment
steunt alles op te weinig mensen om
de kerkelijke activiteiten in de Witte
Kerk te kunnen waarborgen.
Wanneer u een van deze functies zou
willen vervullen, horen we dat graag.
Ook als u iets heel anders zou willen
doen, kunt u contact met ons opne-
men, we zoeken dan samen naar wat
wenselijk is en wat u past...
De vacaturecommissie,
Jannie Edelman (072-5334312)
ds. Edward Kooiman (072-8885550)

Vacatures Limmen
We zijn erg blij dat de vacature van
‘preekvoorziener’ door Vincent Broek-
man per 1 januari 2020 ingevuld gaat
worden!
Om onze kleine gemeente gezond en
een beetje ‘up-to-date’ te houden
willen we u wijzen op nog open-

staande posten. De functies van
voorzitter en scriba worden nu bin-
nen de huidige kerkenraad verdeeld.
Maar met een ouderling en/of een
kerkrentmeester erbij zouden de
taken en activiteiten beter gedeeld
kunnen worden.
Bent u geïnteresseerd in een moge-
lijke invulling van één van deze taken
of wilt u eerst meer informatie, dan
kunt u contact opnemen met Jan
Korving: jan.korving11@gmail.com of
Ditje van Genderen: 072-5053449 of
pglimmen@gmail.com

Zon en schaduw
Zoals men vaak beweert heeft alles
twee kanten, zo heeft ook ziek zijn
een zon- en schaduwzijde. Dat heb-
ben wij de laatste maanden ervaren.
Hartverwarmend waren de aan-
dacht, zorg en medeleven van zeer
velen vanuit onze kerkelijke gemeen-
te. Dat uitte zich in telefoontjes, brie-
ven/kaarten en bezoeken. Dat heeft
ons zeer gesterkt.
Wij hopen spoedig weer de kerkdien-
sten te kunnen bijwonen.
Groeten, Jan en Tineke van den Berg

Bedankt!
Dag gemeente, hartelijk dank voor de
mooie bloemen en de bijgevoegde
kaart met heel veel namen!
Hansje van der Woude
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Amnesty’s schrijfmarathon
schrijven tegen onrecht
Elk jaar rond 10 december - de Dag van
de Rechten van de Mens - klimmen
mensen over de hele wereld tijdens
Amnesty’s schrijfactie in de pen. Ze
schrijven miljoenen brieven voor
mensen die zijn gemarteld om wat ze
geloven, die worden gediscrimineerd
om wie ze zijn, of vastgezet werden
omdat ze voor hun mening uitkwa-
men.
We hopen dat u mee wilt schrijven!
Want: hoe meer brievenschrijvers,
hoe meer brieven, des te groter onze
vuist tegen onrecht!
Op zondag 8 december zijn in de
Protestantse Kerk in Limmen de be-
nodigde voorbeeldbrieven en adres-
sen beschikbaar.

Engelenbak in Zuyder Bos
Afgelopen zondag was de eerste collecte in
de Ter Coulsterkerk voor de Engelenbak
van de Penitentiaire Inrichting Zuyder Bos.
Dit is de gevangenis in Heerhugowaard.
Kerkleden uit de omgeving hebben een
plek in deze Engelenbak.
Elke zondag zijn er kerkdiensten in
Zuyder Bos. Deze diensten voor de
gevangenen zijn oecumenisch. En-
gelenbakleden bezoeken deze dien-
sten ook. Elke zondag zijn er vier

aanwezig. Enkele kerkleden verzor-
gen daarnaast de muzikale begelei-
ding. In de gesprekken na de diensten
blijkt steeds weer hoezeer de gevan-
genen het bezoek van ‘buiten’ waar-
deren. Ook Marien en Tineke van der
Wolf bezoeken deze vieringen.
Andere kerkleden filmen maandelijks
gevangenen die een kinderboek
voorlezen. Deze film wordt dan op
DVD gezet en verstuurd naar hun
kinderen of kleinkinderen. De band
tussen vader en kind wordt daar
hechter van. Harmanneke Grapen-
daal en ondergetekende werken
hieraan mee.
Ieder jaar verzorgt de Engelenbak een
kerstpakket voor alle gevangenen.
Deze pakketten worden persoonlijk
overhandigd en worden gevuld met
gekregen dingen. Om het pakket
extra fijn te maken, worden er ook
zaken gekocht. Het opgebrachte geld
van de collecte is daarvoor bedoeld.
U zou eens moeten zien hoe blij
mensen van deze geste worden….
Joop Tulp

Collectes bij de kerkdiensten

ZWO Heiloo
Ook dit jaar zullen er weer Amnesty-
kaarsen worden verkocht. De kaar-
sen worden verkocht voor en na de
kerkdiensten op 24 november en 1
december. Er is een divers assorti-
ment beschikbaar, maar het aantal is
beperkt, dus wees er op tijd bij!
De opbrengst is voor Amnesty Inter-
national. We rekenen een kleine
meerprijs en die is voor het ZWO
weeskinderen project in Rwanda. De
opbrengsten voor het Rwanda pro-
ject zijn tot dusver € 2.255,63 plus de
nog onbekende opbrengst van de
collecte van 20 oktober.

17 november: Solidaridad
Solidaridad is een internationaal ope-
rerende maatschappelijke organisa-
tie met 50 jaar ervaring in de verduur-
zaming van productieketens. Samen
met iedereen in de keten - van boer
tot multinational - werken ze aan
eerlijke producten, die geen schade
toebrengen aan mens of milieu en
voor iedereen winstgevend zijn. So-
lidaridad werkt door 13 productieke-
tens heen en is actief op 5 continen-
ten, via 8 regionale kantoren.

Werk mee aan een eerlijkere kledingsector
Lang niet alle kleding is eerlijk ge-
maakt. Is bijvoorbeeld de katoen van
het t-shirt dat je nu draagt, op een
milieuvriendelijke manier geteeld? En
heeft de boer genoeg verdiend om
zijn kinderen naar school te sturen?
Hoe zijn eigenlijk de arbeidsomstan-
digheden in de textielfabriek?  Het is
ontzettend moelijk om hierachter te
komen. De meeste kleding kun je niet
traceren naar de bron. Daardoor weet
je nooit zeker of je kleding schade
heeft toegebracht aan mens en mili-
eu. Solidaridad is in Ethiopië een
project gestart om hier verandering
in te brengen. Ze werken aan een -
duurzame en eerlijke kledingproduc-
tie, volledig traceerbaar van katoen-
plant tot kledingrek.

1 december: Amnesty International
 

Ooit begon Amnesty
met het strijden voor
de rechten van poli-
tieke gevangenen. Hun
werkterrein is in de
afgelopen vijftig jaar

enorm uitgebreid: van de afschaffing
van de doodstraf tot het opkomen
voor de vrijheid van meningsuiting,
en van het beschermen van de rech-
ten van vluchtelingen tot het strijden
tegen politiek geweld en vervolging.

22 december: pasoraal diaconaal
centrum de Herberg
Het kan jaren voorspoedig gaan in je
leven. En dan opeens word je gecon-
fronteerd met verdriet en tegenslag.
Overleden dierbaren, problemen op
het werk, problemen in je huwelijk en
gezin, gezondheidsproblemen en/of
mantelzorg.
De Herberg biedt een gastvrij huis in
een prachtige omgeving, een ge-
opende bijbel, professionele begelei-
ding, liefdevolle aandacht. We heb-
ben verschillende mogelijkheden,
zoals een 'herstelprogramma', retrai-
te of 'kom-op-adem'.
De Herberg is afhankelijk van giften
van diaconieën, particulieren en an-
dere donateurs. Het beleid is om het
verblijf voor gasten betaalbaar te
houden. Helpt u mee? 
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Uit de kerkenraad Heiloo
Omdat Nita Buitink, de scriba van
onze gemeente, ziek is neemt onder-
getekende haar taak als scriba tijdelijk
over, dus ook het vertellen aan de
gemeente over het doen en laten van
de kerkenraad en dat dan via het
kerkblad.
De laatste kerkenraadsvergadering
was op 7 oktober.
Daar was het onderwerp  'een intie-
mere kerkzaal'  het belangrijkste. De
architect mevrouw Daphne v. d. Knijf
was aanwezig om uitleg te geven.
Nadat er uitgebreid over het voor en
tegen van het voorstel was gespro-
ken, is besloten dat het College van
Kerkrentmeesters zal kijken naar de
presentatie van de architect en een
aantal technische zaken zal onder-
zoeken, zoals het kostenplaatje.
Wordt vervolgd ...
Ook aan de orde kwam de ZWO-
commissie waar enkele leden zijn
afgetreden. Na een oproep in het
kerkblad, waarop niemand zich heeft
gemeld, bestaat de groep alleen uit
dhr. Ed v.d. Berg. Besloten is de
ZWO-commissie op te heffen en bij
de diaconie te voegen. Dhr. v.d. Berg
zal als niet-ambtsdrager deelnemen
aan de diaconievergadering en hij zal
zijn bijdrage leveren aan ZWO- acti-
viteiten.
De begroting van de diaconie is be-
sproken. De kerkenraad keurt deze
goed. Na nog een paar lopende zaken
werd de vergadering gesloten.
Waarnemend scriba Jannie Edelman

De rol van de kerk
bij een ramp 
 
Geestelijk zorg bij rampen.
Een aantal jaren geleden is in Heiloo
op initiatief van kerken en gemeenten
de commissie Geestelijke Zorg bij
Rampen (GZBR) opgericht. Pastores
van de Parochie, Protestantse Ge-
meente en GGZ-NHN zijn er bij be-
trokken. Het doel is om paraat te staan
mocht er zich in (de buurt van) het
dorp een ramp, calamiteit of crisis
voordoen. Daartoe is een plan opge-
steld dat deel uit maakt van het cri-
sisplan van de gemeente Heiloo. Er
wordt nu gewerkt om één en ander
uit te breiden naar BUCH-verband.
 
Taken
Naast een pastoresteam is er ook een
vrijwilligersteam. Vanwege het ver-
trek van een aantal van hen wordt
gezocht naar versterking (m/v). We
zoeken mensen die opgeroepen
kunnen worden om een luisterend
oor te bieden aan slachtoffers van de
gebeurtenis en mensen er omheen.
We zien ook graag versterking met
jongere mensen, mede met het oog
op kinderen en jongeren. Het gaat
niet om praktische hulp maar echt
om ‘luister-hulp’. Eens per jaar, in
september, is er een vergadering met
betrokkenen vanuit de kerken en de
overheid. We worden bijgepraat door
iemand van de Veiligheidsregio
waartoe we behoren en daarnaast
verdiepen we ons in pastorale zorg in
deze specifieke omstandigheden.
 
Interesse?
Wil je meer weten of je aanmelden?
Dat kan bij de secretaris, Marijke
Siegman (MarijkeSvR@kpnmail.nl) of
bij ondergetekende. 
Ds. Hanneke Ruitenbeek 
(hruitenbeek@ziggo.nl)

Kinderen in het midden
Deze rubriek heet al een tijdje:
 ‘Kinderen in het midden’. 
Dat betekent dat kinderen een plek
hebben in het hart van de gemeente.
Nu er dankzij de wekelijkse crèche en
kindernevendienst wat meer en met
meer regelmatig kinderen komen
mag dat ook (weer) wat zichtbaarder
worden. En dat hopen we ook te
doen.
De leiding van de kindernevendienst
gaat in de Adventstijd werken met het
project ‘Geef Licht’. Daar hoort o.a.
een lied bij en een tekst bij de kaarsen.
Ook voor na Advent gaan we op zoek
naar kinderliederen die we samen in
de kerk kunnen zingen.
Maar daarmee zijn we er niet. We
proberen verdere mogelijkheden te
vinden om kinderen een plek te
geven in de kerkdienst.
En... ook ná de dienst. Eén van de
tafels in de koffiekamer wordt een
kindertafel. Daar kan gekleurd wor-
den en er liggen spelletjes. Toegan-
kelijk voor groot en klein, dus als er
ruimte is: schuif eens aan en maak
kennis met onze jongste gemeente-
leden.
Voor het nieuwe jaar liggen ook wat
plannen klaar. Daarover volgende
keer meer.
O ja, versterking van de teams voor
crèche en kindernevendienst is altijd
welkom. Laat het weten.
Ds. Hanneke Ruitenbeek

Gift
HEILOO - Via ds. Kooiman is een gift
van € 10.000,- binnengekomen voor
de kerk.
Wij danken de gever(s) heel hartelijk
voor deze royale bijdrage.
Het college van Kerkrentmeesters

9



Gemeentemiddag Heiloo
 
Tijdens de gemeentemiddag 21 sep-
tember stonden drie actuele thema’s
centraal: de vernieuwing van de kerkzaal,
ontwikkelingen en werkwijze van het pas
toraat en de verduurzaming van het kerk
gebouw.
 
Steven Kalverdijk en Peter de Laat
gaven een toelichting op de resulta-
ten van de enquête over de vernieu-
wing van de kerkzaal. De lichte, ruime
zaal wordt gewaardeerd. Wel is er
behoefte om dichter bij elkaar te zit-
ten. Sterke punten zijn de symboliek
in de kerk met de oase, het orgel en
de liturgische onderdelen (preek-
stoel, doopvont en tafel). Er waren
positieve en negatieve opmerkingen
over de akoestiek. Daphne van der
Knijff, specialist in het ontwerpen van
kerkinterieurs, gaat met de resultaten
aan de slag en legt binnenkort de
kerkenraad haar ideeën voor.
 
André Martens presenteerde de hui-
dige werkwijze en organisatie van het
pastoraal werk. Aan bod kwam de
wisselwerking tussen aanbod en
vraaggericht pastoraat en de wijk-
teams. Betrekkelijk nieuw is het cate
goriaal pastoraat dat wijk overstijgend
is en gericht is op speciale doelgroe-
pen. Bijvoorbeeld de nieuw ingeko-
menen in de nieuwbouwwijken.
Door scholing en het uitwisselen van
kennis en ervaringen is het team goed
toegerust om met steeds complexere
vragen om te gaan.
 
Jan Stamhuis vertelde boeiend over
de verduurzaming van ons kerkge-
bouw. Duurzaamheid is goed voor
onze leefomgeving en voor de finan-
ciën van onze kerkelijke gemeente.
Afgelopen tijd is er geïnvesteerd in
onder andere led-verlichting, spouw-
muurisolatie, verwarmingspomp en
dubbele beglazing. Nieuwe mogelijk-
heden van verduurzaming worden
onderzocht. Tips zijn altijd welkom.
 
Ds. Hanneke Ruitenbeek en ds. Ed-
ward Kooiman sloten de gemeente-
middag af met het aansteken van een
kaars, waarbij namen werden ge-
noemd van mensen waaraan we
dachten. Tenslotte genoten we van
een gezellige maaltijd.
Roelie van Diest en Peter van Dorsten

Gemeentedag Limmen

 
Zondag 13 oktober begon met 
een mooie dienst mmv One More Voice

Ivm het thema 'de Bijbel' zijn er veel heel
bijzondere bijbels meegebracht

Na de koffie en de workshops
genieten we van veel lekkers en van elkaar!

Ina Bras
Ieder jaar wordt er in een kerkdienst ter
gelegenheid van Oogstdankdag gecollec
teerd voor de Voedselbank in Alkmaar.
Voor het Kerkblad had ik een gesprek met
Ina Bras over het werk van deze voedsel
bank. Ina is al jaren als vrijwilliger bij dit
werk betrokken, en heeft er ook wel over
verteld op een gemeentezondag. Op tv is er
een poosje geleden aandacht geweest voor
dit werk door een serie van René Froger (“
Geen cent te makken”).
Twee dagen per week is er voor Ina
werk aan de winkel: de ene dag het
sorteren en inpakken van het ge-
schonken voedsel, en de andere dag
het uitdelen van de kratten met
voedsel aan hen die dat nodig heb-
ben.
Om voor zo’n wekelijks voedselpak-
ket in aanmerking te komen, heb je
een verklaring nodig van een instan-
tie die je financiële situatie kent, zoals
een maatschappelijke organisatie,
een diaconie, of het Leger des Heils.
In principe geldt een periode van
maximaal 3 jaar voor deze hulp. Op
dit moment zijn er - in en rond
Alkmaar - ruim 160 adressen, die voor
voedselhulp in aanmerkingen komen.
Het zijn er ook wel 300 geweest, een
paar jaar geleden, toen de economi-
sche crisis had toegeslagen.
Het voedsel wordt geschonken door
allerlei bedrijven, bijvoorbeeld bak-
kers uit de regio, Stichting Manna,
supermarkten, een firma als Hello
Fresh, en de firma Vezet in Warmen-
huizen die groente verpakt voor su-
permarkten. Voedsel dat bewaard
moet worden, kan ook tijdelijk wor-
den ingevroren. Grote bedrijven zoals
Unilever leveren aan een paar grote
centra in Nederland, zoals die in Am-
sterdam, en vandaar worden deze
producten dan door de regionale
centra zoals dat in Alkmaar opge-

haald. Bij de opslag van het voedsel
wordt gehandeld overeenkomstig de
regels van de Warenwet, zodat de
mensen alleen goed voedsel meekrij-
gen.
Hoewel het voedsel gratis wordt ge-
leverd zijn er natuurlijk wel kosten
verbonden aan opslag en transport.
Ook moeten er af en toe producten
gekocht worden omdat er te weinig
van in voorraad is. Vandaar dat finan-
ciële steun nodig is, o.a. van de kerken
in de regio. Het werk zelf wordt hele-
maal gedaan door ongeveer 40 vrij-
willigers.
Ina vertelde me dat dit werk grote
voldoening geeft: je kunt mensen
concreet helpen, en vaak merk je hoe
deze hulp wordt gewaardeerd. En ik
vond het boeiend van haar te horen
hoe de Voedselbank werkt.
Geert Booij

Mens in beeld
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Religie en de vakbeweging
Op deze avond over vakbeweging en
kerk komen vragen aan de orde als:
zijn er overeenkomsten tussen kerk
en vakbeweging? Wat kunnen zij van
elkaar leren?
Hoe zit het met het lidmaatschap, de
grondbeginselen, hun toekomst?
Een avond waarbij er altijd meer dan
één waarheid op tafel zal worden
gelegd. Met prikkelende stellingen
zullen we proberen om zowel de
vakbonden als de kerken in een ander
daglicht te stellen.
De inleider deze avond is dhr. Gerben
van der Meulen (werkzaam bij de
vakbond). De avond wordt op don-
derdag 28 november gehouden in
de Ter Coulsterkerk en begint om 20
uur. De kosten zijn € 3,- per persoon
 

Rond de Waterput

Bach’s Engelen
Ds. Jan Bruin zal ons deze avond in-
leiden in de muzikale wereld van
Johann Sebastian Bach. Met name
zijn kerkelijke muziek waar engelen
een rol spelen, zoals o.a. het Gloria
(uit de liturgie van de Kerstnacht).
Maar ook valt te denken aan zijn
muziek voor het Michaelsfeest (26
september) waar de aartsengel Mi-
chael met de andere engelen strijd
voert tegen de draak. Een aantal
composities van Bach waarin enge-
len nadrukkelijk aanwezig zijn wor-
den deze avond muzikaal en theolo-
gisch toegelicht.
De avond wordt op maandag 9
december gehouden in het Willi-
brordushuis, Westerweg 267 om 20
uur. De kosten zijn € 3,- per persoon

Adventsconcert
Zondagmiddag 1 december vindt in
de ter Coulsterkerk het Adventscon-
cert plaats, uitgevoerd door het
Zaans Interkerkelijk Mannenkoor
o.l.v. Paul Waerts. Organist is Dirk Out.
Muzikale medewerking zal worden
verleend door de pianist Jan Lense-
link en de sopraan Mirjam Betjes. Zij
zullen het koor begeleiden en solis-
tisch optreden.
Aanvang concert:14.30 uur
Toegangsprijs bedraagt €10.00
Kaartverkoop vóór aanvang concert.
Vriendelijke groet, Sjoerd de Jager

‘Genesis - a new beginning’
Guus Kuijer (verteller) en 
Kamerorkest van het Noorden
Donderdagavond 21 november om
20.00 uur in de Witte Kerk te Heiloo
Voor deze productie i.s.m. ‘Kunstgetij’
bundelen kunstenaars de krachten
voor ‘Genesis – a new beginning’.
Guus Kuijer vertelt het eerste verhaal
uit zijn Bijbel voor Ongelovigen
waarin het scheppingsverhaal en de
evolutieleer zonder problemen hand
in hand gaan.
Kamerorkest van het Noorden speelt
muziek van Martin Georgiev en Gya
Kancheli. De jonge musici zijn een
samenwerking aangegaan met de
internationaal vermaarde  marim-
baspeler Tatiana Koleva. Zij voert in
het 1ste deel het door Martin Geor-
giev speciaal voor haar gecompo-
neerd stuk Genesis uit.
In het 2de deel soleert violist Eduardo
Canto tijdens het betoverende Chia-
roscuro van Gya Kancheli.
Met muziek, tekst, licht en video-
vormgeving word je meegenomen
naar een betoverende wereld. Terug
naar het allereerste begin…
Voor prijzen en nadere informatie:
zie www.concertenwittekerk.nl 
of bel 0645184525
Hans Dompeling

In de komende weken zijn er o.m.
de volgende activiteiten:

21 november: Ontmoetingsmiddag (TCK)
21 november: Zin in poëzie en schilderkunst (TCK)
28 november: Stilte- en meditatiegroep (Ter Coulsterkerk)
28 november: Vakbeweging en religie (Ter Coulsterkerk)
9 december: ds. Jan Bruin over Bach (Willibrordushuis)
12 december: Zin in Film (Ter Coulsterkerk)
15 december: Een Christmas Carol (Willibrordushuis)
16 december: Wat vieren we zondag? (TCK)
Voor meer informatie: zie het informatieboekje van Rond de Waterput (te
verkrijgen in de kerken) of de website: www.ronddewaterput.nl
ds. Edward Kooiman

Kerstproject OneMoreVoice
Heeft u zin om met kerst met ons mee
te zingen? U kunt mee-repeteren
voor een mooi optreden op 14 de-
cember in Craenenbroeck waar we
een mini Kerstconcert geven en in de
Kerstnachtdienst op 24 december in
de Witte Kerk.
Wij gaan 11 november van start met
de repetitie van het kerstrepertoire. U
bent van harte welkom op maandag-
avonden van 19.45 uur tot 21.30 uur
in de zaal van de Ter Coulsterkerk.
We hopen dat u alle repetitieavonden
en optredens kunt bijwonen.
Uiteraard kunt u eerst een avond

vrijblijvend komen bekijken of het u
wat lijkt.
Voor informatie en/of aanmelding: 
one1morevoice@yahoo.nl / 0627993000
Tineke Hart 

_______________________________________________________________
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Uit uw hemel zonder grenzen,
komt Gij tastend aan het licht,
met een naam en een gezicht,
even weerloos als wij mensen.
 
Als een kind zijt Gij gekomen,
als een schaduw die verblindt,
onnaspeurbaar als de wind,
die voorbijgaat in de bomen.
 
Huub Oosterhuis


