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Uit de kerkenraad
HEILOO - I.v.m. een volle agenda en een
presentatie door de Stichting De Witte Kerk
begon de laatste kerkenraadsvergadering
vroeg, al om 19.00 uur.
Deze presentatie werd gedaan door
dhr. Postma en dhr. Ooijevaar. Er
werd uitleg gegeven over de plannen
om de Witte Kerk verbouwen. De
verdere vergadering bestond uit het
afhandelen van de lopende zaken en
over wat er met de Kerst gaat gebeu-
ren. De diensten rond kerst worden
allemaal in de Ter Coulsterkerk ge-
houden, hier is meer ruimte om ie-
dereen te ontvangen.
Verder kwam de begroting van het
CvK voor 2022 op tafel. Deze werd
goedgekeurd. Veel activiteiten in de
gemeente staan op een 'laag pitje'. Na
de laatste coronamaatregelen wor-
den nog meer activiteiten stilgezet, o.
a. de eetgroep van donderdagavond.
 
Het is de laatste kerkenraadsvergade-
ring van dhr. Wim Purmer als pen-
ningmeester van het College van
Kerkrentmeesters in Heiloo en ou-
derling van de Protestantse Gemeen-
te. Na 45 jaar actief te zijn geweest in
het kerkelijk leven in de verschillende
gemeentes, stopt Wim er mee. Wij
zijn hem dankbaar voor het vele werk
dat hij heeft gedaan voor onze ge-
meente. Op 2 januari wordt Wim in
de kerkdienst uit zijn ambt ontheven,
zoals het zo mooi klinkt. Zelf zal ik
worden herbevestigd.
 
Het zijn moeilijke tijden, maar we
houden als kerkenraad de moed erin
en proberen de landelijke coronare-
gels te volgen. In het voorjaar hopen
we weer een gemeentedag te hou-
den. Ik wens u allen een hele fijne en geluk
kige kersttijd toe.
 
Onderhoud kerkgebouw 3 tm 8 jan.
Alles heeft zijn onderhoud nodig dus
ook de kerk. Na de zware regenval
waarbij de kerkzalen onder water
stonden is het nodig actie te onder-
nemen om alle zalen, gang en keu-
ken, overal waar marmoleum ligt te
vernieuwen. In de eerste week van
januari van maandag 3 t/m zaterdag
 8 januari zullen er in de kerk daarom
geen kerkelijkeactiviteiten zijn. Op 9
januari hopen we u het resultaat te
kunnen laten zien.
Scriba: Jannie Edelman

Thema-dienst Toekomst
Op 20 februari a.s. heb ik in de plan-
ning om in Heiloo een thema-dienst
te houden waarin verschillende ge-
neraties aan het woord komen: een
kind/jongere, een dertiger en een 65-
plusser. Het thema van deze dienst
wordt: 'Toekomst?'. Hoe anders ziet
de toekomst eruit voor iemand van
pakweg zeventig in vergelijking met
bijvoorbeeld een jongere? Of bestaan
er juist grote overeenkomsten tussen
de verschillende generaties? Wan-
neer het u leuk lijkt om aan deze
dienst mee te werken, dan kunt u zich
bij mij melden. Ook suggesties voor
muziek en liederen die bij het thema
passen zijn van harte welkom.
Ds. Edward Kooiman 
ejkooiman@ziggo.nl / 072-8885550

'Vaklieden' van Heiloo
Op zondag 2 januari nemen we af-
scheid van Wim Purmer als ouder-
ling-kerkrentmeester. Naast het pen-
ningmeesterschap beheerde hij de
agenda van de Ter Coulsterkerk - om
er een paar taken uit te lichten -.
Jannie Edelman zal worden herbe-
vestigd als ouderling. Zij is ouderling
met een bijzondere opdracht. Zij is
beschikbaar als ouderling van dienst,
ook door de week bij uitvaarten.
Daarnaast vervult ze verschillende
taken die bij het scribaat behoren.
We zijn blij met wat Wim allemaal
gedaan heeft voor onze kerkge-
meenschap. We begrijpen dat hij na
45 jaar actief kerkenwerk uit het ambt
treedt. We zijn heel blij dat Jannie
bereid is haar werk voort te zetten.
In de dienst lezen we over vaklieden
die ten tijde van de tocht door de
woestijn van het volk Israël de leiding
kregen over de bouw van de taber-
nakel. Daar kunnen we wat van leren
als het over kerkopbouw gaat. En dan
gaat het niet alleen over het gebouw.
Ds. Hanneke Ruitenbeek
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Houd moed, heb lief!
 
Nu in de 'donkere dagen voor Kerst' de corona-maatregelen
weer terug-van-weg-geweest zijn, kan een zekere moedeloos-
heid de kop op steken. Herkenbaar, ook bij de redactie. Juist
dan is het goed om ons de woorden van het begin van de
pandemie te herinneren: Houd moed, heb lief! Juist het kerst-
verhaal kan ons die moed geven en de hoop levend houden,
ook in de tijd na Kerst. Ds. Edward Kooiman schrijft hierover in
het hoofdartikel.
Gelukkig hebben we - anders dan vorig jaar - de mogelijkheid
van vaccineren. Hoe we daarbij een tweedeling in de maat-
schappij kunnen voorkomen, lezen we in het artikel van René
de Reuver.
 
Toch is er ook veel moois te zien in dit koude jaargetijde. De
prachtige rode sierappels op de voorpagina zijn witbevroren bij
een helder blauwe lucht. Ook de hulst doet vrolijk mee. Laten
we oog houden voor die mooie dingen.
In dit kerstnummer ook aandacht voor de kinderen; met een
kerstkleurplaat en een puzzel.
De redactie wenst u gezegende kerstdagen en een voorspoedig
en gezond 2022!

Rooster 2022 Kerkblad
Verspreidingsdata:                   Kopij uiterlijk:
Woensdag 19 januari                Dinsdag  4 januari
Woensdag 23 februari                              8 februari
Woensdag   6 april                                  22 maart
Woensdag 18 mei                                     3 mei
Woensdag 29 juni                                   14 juni
Woensdag 31 augustus                          16 augustus 
Woensdag   5 oktober                            20 september   
Woensdag   9 november                        25 oktober
Woensdag  14 december                       29 november  

 _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _
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Kerkdiensten
19 december 10.00 uur; 4e advent
Ter Coulsterkerk: ds. E.J. Kooiman
collecte: Lilianefonds
Protestantse Kerk Limmen: 
ds. R.J. Blaauw, Heiloo
collecte: Lilianefonds
collecte 2: Jong Protestant
 
24 december 16.00 uur 'Kerstavond'
Ter Coulsterkerk: pastor André Martens
collecte: KiA Kinderen in de knel
 
25 december 10.00 uur 1e Kerstdag
Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek
collecte: KiA Kinderen in de knel
Prot. Kerk Limmen: ds. P. Nijssen, Heiloo
collecte: KiA Kinderen in de knel
 
26 december 10.00 uur; 2e Kerstdag
Ter Coulsterkerk: ds. R. Blaauw, Heiloo
collecte: Onderwijs in Oeganda
Prot. Kerk Limmen: zang- en gebedsdienst
mmv. voorbereidingscommissie
collecte: Groot onderh. Ons Huis
 
31 december 16.00 uur:
Corneliuskerk Limmen: Oec. werkgroep
Ter Coulsterkerk: ds. R. Blaauw
collecte: diaconie Heiloo
 
2 januari 2022, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek
collecte: Vluchtelingenwerk Ned.
Prot. Kerk Limmen: ds. E.J. Kooiman
collecte: KiA Straatpastoraat
 
9 januari 10.00 uur;
Ter Coulsterkerk: ds. K.G. Zwart, Amsterdam
collecte: ISBA (zie pag.8)
Protestantse Kerk Limmen: 
ds. B. Hengeveld, Huizen
collecte: ISBA (zie pag.8)
 
16 januari 10.00 uur;
Ter Coulsterkerk: pastor André Martens
collecte: de Steiger Alkmaar
Protestantse Kerk Limmen: 
ds. L. Rasser, Amsterdam
collecte: Prot. Koopvaardijwerk
 
23 januari 10.00 uur;
Ter Coulsterkerk: ds. E.J. Kooiman
collecte: de Regenboog
Prot. Kerk Limmen: ds. H. Ruitenbeek
collecte: de Regenboog
collecte2: Missionair werk
 
23 januari, 16.00 uur
Witte Kerk: Bachcantate 35
 'Geist und Seele wird verwirret'

Kerstmorgen Heiloo
Al vroeg in het najaar komt de vraag:
wat is je thema met kerst?
Mijn eerste reactie is een beetje stan-
daard namelijk dat het thema hetzelf-
de is als vorig jaar.
We lezen ook dezelfde verhalen. We
duiken in het profetenboek Jesaja en
lezen natuurlijk over het kind in de
kribbe en licht in het donker. Maar
voor dit jaar heb ik als verhaallijn
gekozen: Alle begin is klein. Het mooie
begint vaak klein, bijna onzichtbaar.
Maar ook het mindere mooie begint
vaak klein en kan ons, als we niet
opletten, zomaar overvallen. We
zoeken naar wijsheid, vreugde en
waakzaamheid in deze nog steeds zo
bijzondere en ook lastige tijd.
Op het moment van schrijven is het

Oecumenische Oudejaars-
viering in Limmen
In de Corneliuskerk zal op oudejaars-
dag om 16.00 uur een oecumeni-
sche gebedsviering worden gehou-
den. Net zoals in voorgaande jaren
zal het een viering zijn rond een
thema waarin iedereen zich thuis kan
voelen. Nu alleen niet in de avond
maar aan het einde van de middag!
De dienst wordt voorbereid door
leden van de parochie en namens de
Protestantse Gemeente door Mar-
greet Denekamp en Jan Korving. De
zanggroep onder leiding van Peter
Rijs zal de viering muzikaal onder-
steunen.
Een waardevol bezinningsmoment
aan de vooravond van een nieuw jaar.
U bent van harte uitgenodigd!

Kerstviering Protestant-
se Gemeente Limmen
Op Eerste Kerstdag, 25 december,
gaat ds. P. Nijssen voor. De muzikale
bijdrage is van Irene Brugman,
dwarsfluit, samen met Sybren Boukes
die tevens het orgel bespeelt.
De dienst begint om 10.00 uur.
Graag aanmelden via tel. 5053449
of mail: pglimmen@gmail.com 
Het belooft een mooie dienst te wor-
den, tot dan, Jan Nell

onzeker hoe de muzikale inbreng zal
zijn. Mag en kan de cantorij zingen,
en wijzelf ? We hopen het. We leven
er naar toe.
Ds. Hanneke Ruitenbeek

Diensten rond de kerstdagen
HEILOO - De kerkenraad heeft zich
beraden over de diensten rond Kerst.
Gezien de huidige coronamaatrege-
len is besloten om kerkdiensten, die
na 17.00 uur worden gehouden te
verplaatsen naar de middag. Dat be-
tekent dat zowel de kerstnachtdienst
van 22.00 uur als de oudejaarsavond-
dienst van 19.00 uur worden ver-
plaatst naar 16.00 uur ‘s middags.
Beide diensten zullen plaatsvinden in
de Ter Coulsterkerk.
De dienst op eerste Kerstdag is om
10.00 uur ook in de Ter Coulsterkerk.
Er is besloten dat u zich voor de beide
kerstdiensten, dus voor de vrijdag-
middag en de zaterdagochtend voor-
af moet aanmelden. Dit kan via een
link op www.pknheiloo.nl
Het was een lastige beslissing. Maar
de kerkenraad wil voorkomen dat de
kerk te vol wordt, waardoor we men-
sen niet binnen kunnen laten.
De Kerstdiensten zijn trouwens ook via
www.kerkomroep.nl te volgen met zowel
beeld en geluid. We zijn blij dat die
mogelijkheid er is. Maar er is gelukkig
ook ruimte voor kerkbezoek, zij het
beperkt.
Voor de andere diensten, dus de
zondagen en oudejaarsavond is aan-
melding niet nodig. We hopen dat we
als kerkenraad hiermee duidelijkheid
hebben geschapen. Ondanks deze
bijzondere omstandigheden wensen
wij u gezegende Kerstdagen.
De  kerkenraad van Heiloo

Kerstnachtdienst Limmen
De Kerstnachtdienst op 24 decem-
ber, met ds. Edward Kooiman en het
koor de 'Vredeburgers', kan helaas
niet doorgaan.   
De Kerstnachtdienst om 16.00 uur in
de Ter Coulsterkerk is ‘live’ te bekijken
of te beluisteren via www.kerkom-
roep.nl (‘Heiloo’ intikken bij het veld
‘Vind uw kerk’). Of u bekijkt/beluistert
deze dienst pas om 22.00 uur.
Wilt u de dienst in Heiloo bezoeken,
dan moet u zich van te voren aanmel-
den via een link op www.pknheiloo.nl
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licht blijven schijnen, soms openlijk, vaak misschien ook
verborgen. We hebben het nodig om toekomst te zien in
een tijd waarin het perspectief onduidelijk is of soms zelfs
lijkt te ontbreken. We hebben het nodig als weerwoord
op de angst en het geweld dat in onze samenleving lijkt
op te leven. Het kan richting geven op zoek naar wegen
om te bouwen aan een leefbare aarde en een duurzaam
klimaat. In het licht dat straalt vanuit de boodschap van
Kerst kunnen we elkaar bemoedigen als de dagen donker
kleuren. En wellicht kunnen wij dragers zijn van dat licht.
 
Door het verhaal van Kerst dat is bedoeld voor alle dagen
daarna leren wij er dan op vertrouwen, in tastend geloof,
dat het licht het wint van het duister; dat de hoop het
wint van de wanhoop; de liefde van de haat - en het leven
van de dood. Ik wens u gezegende Kerstdagen, en zeker
ook gezegende dagen na Kerst, het gehele nieuwe jaar.
 
Ds. Edward Kooiman

De dagen na Kerst...
Nog een paar dagen en dan is het Kerst. Over heel de
wereld wordt dan het feest van Licht weer gevierd; in
kerken en kloosters, in dorpen en steden, in huiskamers
en verloskamers. De verloskamer in het evangelie blijkt
een stal te zijn en we kennen het verhaal. Het wordt jaar
in jaar uit verteld: een stille nacht, Jozef en Maria, herders
en een kribbe, en een klein en kwetsbaar kind.
 
Dat kind in de armen van Maria is veelal het symbool van
vrede en rust. Het sluit goed aan bij onze behoefte aan
veiligheid en geborgenheid in deze donkere dagen. Even
los van de harde wereld daarbuiten. Even geen corona,
geen Afghanistan; even geen vluchtelingen en geen kli-
maatcrisis. Even de gordijnen dicht en doen alsof het
allemaal buiten ons omgaat.
 
Maar tegelijk realiseren we ons dat er in het kerstverhaal
genoeg elementen zitten om onze ogen daarvoor juist
niet te sluiten. Er blijkt namelijk voor dat kwetsbare kind
helemaal geen plaats te zijn. Vervolgens moeten zijn
ouders vluchten, als de wrede koning Herodes duizenden
kinderen laat vermoorden. Het kerstkind blijkt helemaal
niet zo “nu zijt wellecome” te zijn als was gehoopt. En als
het kind later een man geworden is, is het eigenlijk niet
veel anders. Ook dan geen verhalen voor bij het kaarslicht,
maar verhalen over armen, zieken, uitgestotenen; over
hoeren en tollenaars. Over de harde werkelijkheid die de
wereld kan zijn.
 
Het Kerstverhaal is dan ook eigenlijk een verhaal dat
vooral gaat over de dagen ná Kerst, en dat is eigenlijk het
hele verdere jaar. Niet afgeschermd tegen het donker,
maar juist vóór, of beter gezegd ín het donker van die
wereld klinkt dit verhaal dat moed geeft en de hoop le-
vend houdt, juist in het donker. Het verhaal van Kerst
vertelt ons dat God bij al die ellende en die narigheid niet
ver en hoog verheven is gebleven, niet een groot en
mysterieus geheim, maar dat Hij naar de wereld is toe-
gekomen om licht te brengen. Om een lichtend voor-
beeld te zijn en om ons zicht te geven op een andere
manier van leven. Zodat wij niet achter die gordijnen
blijven hangen of het licht voor onszelf houden. Zodat
wij niet met ons hoofd in de wolken gaan lopen, maar
met beide benen op de grond komen te staan.
 
In het kerstverhaal schijnt er hemels licht op de herders
in het veld. Vanuit de hemel op de aarde. Maar niet om
onze blik te richten naar boven. Want daarom gaat het
niet. Het licht van boven is juist bedoeld om onze blik te
richten naar die aarde.
 
Kijk niet tegen het licht in,
maar kijk daar waar de schaduwen vallen,
daar is het begin...
 
Op de dag na kerst en alle dagen erna, als de kerstbestan-
den weer voorbij zijn, en de honger en alle andere ellen-
de weer terug is van niet eens echt weggeweest zal het

Wens
 
Dat je iedere dag
van het nieuwe jaar
als een fijne dag
beleven mag.

 
Dat je in een
liefdevol gebaar
gedeeld geluk
beleven mag,
het hele nieuwe jaar!
 
Ina Sipkes de Smit
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In Memoriam
Op 2 november is Jan van den Berg 
overleden. Hij was een bekend en
graag gezien lid van onze gemeente
te Limmen.
 
Op 9 november zijn in een veelkleu-
rige afscheidsdienst mooie persoon-
lijke verhalen verteld over Jan. Ver-
schillende generaties kwamen aan
het woord: zoons, broers, een klein-
dochter en een vriend. Zo kregen we
een beeld van Jan: over zijn vader-
schap, zijn loopbaan bij het Kadaster,
in de gemeentepolitiek van Oost-
zaan, de kerk, en de talloze andere
activiteiten die hij heeft ondernomen.
In 1998 verhuisden Jan en Tineke
naar Limmen. Mede om wat los te
komen van alle comités. Maar al snel
kwamen er andere klussen voor in de
plaats.
 
De Protestantse gemeente van Lim-
men is hem dank verschuldigd voor
de brief die hij een paar jaar geleden
schreef en waarin hij zijn zorgen uitte
over de toekomst. Het bracht een
proces van vitaliteit op gang waar we
nog steeds de vruchten van plukken.
 
Als Jan ergens was dan wás hij er ook.
Hij zocht je op voor een praatje, een
prikkelend gesprek en discussie. Dat
zullen we missen in onze gemeente.
Maar allereerst gaat ons medeleven
uit naar Tineke en haar gezin. Dat zij
samen de weg weten te vinden in
deze nieuwe situatie. Er is aanvaar-
ding, want het ging niet meer. Er is
verdriet om het gemis. Na de af-
scheidsdienst is Jan begraven op de
begraafplaats naast de kerk te Lim-
men.
We wensen allen die Jan missen
warmte en liefde toe van God en
mensen.
Ds. Hanneke Ruitenbeek

Zij die op de sterren reizen
 
Zij die op de sterren reizen op hun innerlijk kompas,
zijn de zieners en de wijzen, zoekers in de grote nacht.
 
Zij die op de sterren reizen, varend op de hemelkaart,
zoeken tekens in de ruimte naar het hart van het bestaan.
 
Zij die op de sterren reizen, op gedachten snel als licht,
zien de grootheid van het kleine in een pasgeboren kind.
 
Zij die op de sterren reizen, vinden sterren in hun hart,
worden nieuwe zieners, wijzen, van een stralend gouden dag.
 
Zij die op de sterren reizen, brengen daar vandaan iets mee,
want de afglans van de sterren geurt als wierook om ons heen.
 
Marijke de Bruijne
Uit: Als appelbloesem in de winter

Tekening: Alex de Wolf bij 'Kerstverhaal' van Karel Eykman
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Protestants Perspectief: 
Luister naar elkaar
Persoonlijke keuzevrijheid en heil-
zaam samenleven blijven het uit-
gangspunt. Luister naar elkaars ang-
sten, drijfveren en overtuigingen, ook
al botsen die met jouw eigen waar-
den. Onbegrip en boosheid worden
namelijk niet minder als we langs
elkaar heen leven, in de bubbel van
ons eigen gelijk. Het is en blijft van
belang om het gesprek en ook het
debat in alle openheid en kwetsbaar-
heid met elkaar te voeren, vragen te
stellen en elkaar op te zoeken in
plaats van elkaar weg te zetten en te
(ver)oordelen. Zoek naar wat heil-
zaam is voor jou, voor die ander en
voor het geheel van de samenleving.
 
Verdraagzaamheid
Geïnspireerd door het evangelie van
Jezus Christus pleiten wij als kerk
voor zorgzaamheid, voor onszelf en
voor elkaar. Laten we elkaar dragen,
in onderlinge verbondenheid, zonder
iemand uit te sluiten. Verdraagzaam-
heid en respect zijn geen softe woor-
den maar vormen een grote uitda-
ging. Het roept ons op om het met
elkaar uit te houden, om elkaars las-
ten en lastigheden te dragen. Paulus
voegt hieraan toe dat we zo de wet
van Christus vervullen (Galaten 6:2).
Dit vraagt om een genadige houding.
 
Verdraagzaamheid is ‘ver’ dragen
Dit betekent niet dat het geding om
de waarheid, of het gesprek over wel
of niet vaccineren uit de weg wordt
gegaan, integendeel. Verdraagzaam-
heid daagt ons uit om de ander ‘ver’
te dragen. Dat kost veel energie. En
toch worden we ertoe geroepen,
omdat Gods liefde niemand afschrijft.

heilzaam leven in coronatijd
 
Over polarisatie, 2 G en ander ‘onheil’.
De scriba van de Protestantse Kerk, René de Reuver schrijft over het corona debat in ons
land. Hieronder volgt een samenvatting. De titel is trouwens van mijn hand (Hanneke
Ruitenbeek). In de werkgemeenschap van predikanten en kerkelijk werkers hebben we
het artikel besproken. Veel van wat de Reuver schrijft is herkenbaar. We zoeken naar
heldere taal en besluitvorming die samengaat met verbinding en een open luisterhou
ding. ‘De mensen zijn het zat’, zei een collega. Dat herkennen we ook. En tegelijkertijd is
het de situatie waarin we verkeren en waarin we het vol moeten houden. Hieronder de
woorden van de Reuver. Voor het hele artikel zie: www.protestantsekerk.nl/verdieping
 
Hoe langer de coronapandemie duurt, hoe groter de onverdraagzaamheid
wordt. Dat er geen kant-en-klare antwoorden zijn, maakt angstig en onzeker.
We zijn corona-moe en dat versterkt de onvrede. Sterker nog: de verschil-
lende meningen over hoe het virus te bestrijden, zijn een gevaarlijke splijt-
zwam geworden in onze samenleving. Ons begrip van de coronamaatrege-
len wordt bepaald door onze persoonlijke visie op en ervaringen met het
virus. Werk je in de zorg of in de evenementenbranche, dan kleurt dat je beeld
van hoe om te gaan met het virus. Heb je iemand verloren aan corona of
wacht je op een uitgestelde operatie, dan is dat allesbepalend.
 
Groeiend onbegrip
Ondertussen groeit het onbegrip voor mensen die zich niet laten vaccineren.
Zij worden gezien als de boosdoeners, die weer nieuwe maatregelen
noodzakelijk maken. Degenen die zich - om verschillende redenen - niet
willen laten vaccineren voelen zich steeds meer buiten spel gezet.
De overheid zoekt naarstig naar middelen om de crisis te beteugelen. Aan
elke keuze kleven medische, ethische, psychische en economische bezwaren.
 
2G-maatregel
Momenteel wordt er gedebatteerd over het mogelijk invoeren van de 2G--
maatregel. Als kerk kunnen wij niet overzien welke maatregelen in deze
huidige situatie het meest adequaat zijn. We zijn ons er wel van bewust dat
de aangekondigde 2G-maatregel een heel fors middel is dat grote impact
heeft op de samenleving en tegenstellingen in de samenleving aanscherpt.
Wij hebben daarom grote aarzelingen bij het gebruik van de 2G-maatregel.
Persoonlijke vrijheid en collectief belang botsen hier met elkaar. Persoonlijke
vrijheid is een belangrijke christelijke waarde. Ieder mens is waardevol in Gods
ogen. Tegelijk heeft de overheid zorg te dragen voor het welzijn van het
geheel van de samenleving. Het is de verantwoordelijkheid van de overheid
- maar ook van onszelf - om persoonlijke vrijheid en collectief belang niet
tegenover elkaar uit te spelen. Zij dienen in balans te zijn met elkaar om goed
te kunnen samenleven.
 
Het invoeren van 2G- of 3G-maatregelen voor het bijwonen van een kerk-
dienst past niet bij de kerk. Om theologische redenen: in Gods huis is ieder-
een welkom, zonder een vorm van controle bij de ingang. Ook geeft de
overheid aan dat het vragen om een coronatoegangsbewijs een vergaande
maatregel
 
Wat is heilzaam?
Hoe komen we de polarisatie nu te boven? Wat is heilzaam voor onze sa-
menleving? Hoe houden we elkaar hoog? Om deze vragen draait als het gaat
om heilzaam samenleven. Felle reacties en denigrerende opmerkingen hel-
pen niet, en brengen het gesprek ook niet verder. Het gesprek staken leidt
alleen maar tot kille stilte of nietszeggende conversaties. Hoe dan wel?
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Collectes bij de kerkdiensten

Vakantiebureau
Vakantiegids 2022
Voor het komende jaar organiseert
het Vakantiebureau vakantieweken
in Nieuw Hydepark in Doorn, Den-
nenheul in Ermelo en Hotel IJssel-
vliedt in Wezep. Ook kunen mensen
weer kiezen voor een vaarvakantie
met de Prins Willem Alexander.
Deze vakanties zijn voor senioren die
weinig sociale contacten hebben of
zorg nodig hebben.
De Vakantiegids ligt ter inzage in de
kerk. Voor verdere informatie:
info@hetvakantiebureau.nl of 0343-745890
Elleke Metz, diaconie PKN Limmen

ZWO Heiloo
ZWO project en Zendingserfgoedkalenders
Er zijn 20 zendingserfgoedkalenders
verkocht. Vanwege een onverwachte
donatie van de kalenders, is de gehele
opbrengst van € 200,- voor het ZWO
project. Dit in tegenstelling tot het
bericht in het november-kerkblad
waarin werd aangekondigd dat een
deel van de opbrengst voor het pro-
ject zou zijn.
Ed van den Berg (ZWO PKN Heiloo)

9 januari: ISBA (Interkerkelijk Soci-
aal Beraad Alkmaar)
ISBA stelt zich tot doel om de mate-
riële situatie van mensen, die tussen
wal en schip raken of dreigen te
raken, te verbeteren. Zij kan dit (in
overleg met de hulpvrager) doen
door contact te leggen met de meest
geëigende instanties (bemiddeling
en verwijzing) en ook, indien nodig,
door een eenmalige kleine gift of le-
ning te verstrekken als overbrugging
naar een meer structurele oplossing.
Het Isba houdt spreekuur op de
woensdagmorgen tijdens de ope-
ningstijden van inloopcentrum De
Zwaan (10.30-12.30 uur).
Het fonds wordt op peil gehouden
bijdragen van de gezamenlijke
Alkmaarse kerken, door diaconieën
en caritasinstellingen, en door giften
van instanties en particuliere dona-
teurs (NL81 INGB 0651 2585 02).

25 december: Kinderen in de knel -
Griekenland; Kerk in Actie
Gammele tenten. Extreme kou of juist
ondraaglijke hitte. Onveiligheid, ge-
brek aan schoon drinkwater, medicij-
nen, sanitaire voorzieningen. En mis-
schien wel het ergst van alles: de
uitzichtloosheid, het jarenlange, on-
zekere wachten.
Dat is de realiteit waarin duizenden
kinderen in Griekse vluchtelingen-
kampen opgroeien. Via 3 partneror-
ganisaties helpt Kerk in Actie vluch-
telingen in Griekenland.
Partner Borderline laat vluchtelingen
bij aankomst op Lesbos op krachten
komen door ze eten en drinken aan
te bieden.
Partner Synyparxis geeft zorg en be-

campagne

Foto: Getty Images

CO21-6820

kerkinactie.nl/geeflicht

Een beter leven voor vluchtelingen-

kinderen in Griekenland

Geef licht

19 december Lilianefonds
De visie ofwel de toekomstdroom
van het Liliane Fonds is: een wereld
waarin kinderen met een handicap
gelijkwaardig en zo volledig mogelijk
meedoen - thuis en in hun gemeen-
schap - en waarin hun leven de
hoogst haalbare kwaliteit heeft. Helpt
u mee die droom waar te maken?

geleiding aan alleenreizende minder-
jarige vluchtelingen in vier opvang-
centra op het Griekse vasteland.
In de voedselkeuken van partner
Apostoli in Athene krijgen vluchtelin-
gen en dakloze Grieken elke dag een
maaltijd. Arme gezinnen krijgen elke
maand een voedselpakket en in
vluchtelingenkampen worden zeep
en andere spullen voor persoonlijke
verzorging uitgedeeld.

Vluchtelingenkind
Voor jou

In de straten zoek ik je gestalte.
Op het plein scan ik gezichten een voor een,
Ik herken je, ben je daar toevallig?
Maar nee, je bent een ander, en ik sta alleen.
 
Ergens tussen rampgebied en oorlog,
ergens onderweg - ineens was ik je kwijt.
Hoe ik zoek, zo moederziel verloren,
met miljoenen mensen 
eenzaam wereldwijd.
 
Ik steek m’n licht op bij de hulpverleners,
engelen zijn zij
die lichtjes in zich dragen. 
Stille hoop voor mij.
 
Tussen andere talen onverstaanbaar
moet ik leven van de straat en van de geef.
Ver weg in registers staan de namen
waar familieleden zoeken of ik leef.
 
Ik steek een licht op om Advent te vieren.
Deel het licht met mij,
zodat ik hoop blijf houden. 
Kind, kom dichterbij.
 
In dit licht is ieder mens bijzonder,
op het plein scan ik gezichten een voor een.
Ik geloof nog altijd in het wonder
van familie, samen om me heen. 
 
Door: Ria Borkent, advent 2017

8



Mensen en boeken
Slavernij

 
Kerkhistorici, kunsthistorici en theologen van de Vrije
Universiteit van Amsterdam gaan onderzoek doen naar
de betrokkenheid van protestantse kerken bij de slavernij
en het kolonialisme. De gevolgen ervan zijn tot op heden
merkbaar, niet alleen in de V.S. (Black Lives Matter!), maar
ook in Nederland, bijvoorbeeld in de vorm van racisme.
Het lijkt me goed dat dit onderzoek gedaan wordt. Het
kan ons bewuster maken van onze eigen onterechte
vooroordelen en gedragspatronen.
 
Slavenhandel en slavernij zijn lange tijd met de Bijbel in
de hand goed gepraat en de leiders van de kerken die in
de PKN zijn opgegaan waren geen voorlopers in de dis-
cussie over afschaffing van de slavernij. Predikanten die
in Suriname voor 'zending waren, kregen bijvoorbeeld
soms uitbetaald in slaven en waren ook plantagehouder.
Het zijn vooral de protestantse kerken die verbonden zijn
met het koloniale verleden. Sporen van dat verleden
kunnen we nog zien in de protestantse kerk van Limmen.
Er hangt daar een rouwkas van Jacobus Du Peyrou. De
oorspronkelijk Amsterdamse familie Du Peyrou had een
landgoed in Limmen en was zeer vermogend doordat ze
plantages had in Suriname. Er is ook een grafmonument
voor Anna Maria Du Peyrou en haar man François de Meij,
die bewindvoerder was van de West-Indische compag-
nie.
 
Niet iedereen vond slavernij acceptabel. In het net ver-
schenen, goed geschreven boek van Annejet van der Zijl
met de titel Fortuna’s kinderen. Een transatlantische fa-
miliekroniek vertelt de schrijfster het bijzondere verhaal
van de Nederlander Leon Herkenrath die in Charleston,

een centrum van slavenhandel, zijn hart verloor aan een
jonge slavin, Juliette, die hem uitstekend verzorgd had
tijdens een ziekte. In 1818 was Leon naar Amerika ver-
trokken om daar zijn geluk te beproeven. Juliette is de
dochter van een slavin en een Schotse koopman, en zelf
eigendom van de koopman James Magnan. Leon koopt
haar vrij, en trouwt in het geheim met haar. Omdat het
te gevaarlijk is om het huwelijk publiek te maken, smok-
kelt hij haar naar Nederland. Juliette gaat in Monster
wonen, op het landgoed van Leons familie, en Leon
pendelt heen en weer tussen Monster en Charleston. Een
van hun vele kinderen, Virginie, trouwt met James de
Fremery, lid van een bevriende familie. Dit paar gaat naar
San Francisco, en bouwt daar een heel welvarend bestaan
op.
 
Het verhaal van Van der Zijl is inspirerend omdat het laat
zien dat ook in de 19e eeuw er al mensen waren die een
afkeer hadden van slavernij en racisme, en met grote
persoonlijke moed zich verzetten tegen die misstanden.
 
Geert Booij

Kerkbalans 2022: 'Samen
voor de kerk van morgen'
In de periode tussen 20 december en 10 januari gaan, in
weer en wind, in Heiloo weer tientallen vrijwilligers de
enveloppen voor Kerkbalans bezorgen en ophalen. De
begroting (zie de website www.pknheiloo.nl onder de
rubriek Financiën) laat een tekort zien van € 68.300,-. Uw
financiële bijdrage is dus hard nodig. Mocht u vragen
hebben dan kunt u die stellen via tbras@aktb.nl
 
In Limmen wordt de periode van de landelijke Aktie
kerkbalans aangehouden, namelijk de tweede helft van
januari. Ook in Limmen wordt een tekort begroot voor
2022 en is uw steun dus hard nodig.
 
De vrijwilligers die de enveloppen weer ophalen moeten
soms een extra keer terugkomen omdat het antwoord-
formulier nog niet ingevuld is.
U kunt het formulier ook bij de desbetreffende vrijwilliger
in de brievenbus doen. Zet dan wel even uw naam op de
enveloppe zo blijft de privacy gewaarborgd.
 
College van Kerkrentmeesters Heiloo en Limmen
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Foto: in de consistoriekamer 
van de Grote Kerk
in Alkmaar door Jan vd Idsert
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Rond de Waterput
'Rond de Waterput' Voorjaar 2022
Onze commissie heeft in de afgelo-
pen maanden niet stilgezeten. Een
mooi en uitgebreid programma voor
het voorjaar van 2022 lag zo’n beetje
kant en klaar voor de drukker.
Het was de bedoeling om het pro-
grammaboekje te verspreiden bij dit
kerkblad. Echter door de grote onze-
kerheid rondom de corona-situatie,
de avond-lockdown en andere be-
perkingen leek het ons verstandig om
het nog even aan te zien. Over een
paar weken hebben we hopelijk een
beter zicht op de mogelijkheden in
het voorjaar. We hopen ons program-
ma dan alsnog bij het komende kerk-
blad, medio januari, te verspreiden.
Namens de commissie 'Rond de Waterput',
ds. Edward Kooiman

Geen Kerstsamenzang 
De aangekondigde Kerstsamenzang
op 19 december in de Witte Kerk kan
helaas niet doorgaan!
Wij wensen u allen een gezegend
geboortefeest van Jezus toe!
Fia Brouwer-de Koning

Ekaterina Levental brengt
Schoppenvrouw
Als tienermeisje ontvluchtte Ekateri-
na Levental met haar familie het an-
tisemitisch geweld in Oezbekistan.
Over haar leven en de weg hiernaar-
toe vertelt en zingt mezzosopraan
Ekaterina, zichzelf begeleidend op
haar harp in de voorstelling Schop-
penvrouw, zondag 19 december om

Kloosterweekend
van 1 tot 3 april 2022
 
Ik hou erg van een paar dagen door-
brengen in een klooster, zowel in de
meer traditioneel katholieke kloos-
ters, als in de oecumenische klooster-
en leefgemeenschap op Iona waar
steeds wisselende mensen wonen of
het protestantse klooster van Taizé.
 
In Diepenveen bij Deventer staat een
bijzonder klooster en het heet
Nieuw-Sion. Tot 2015 heette het ‘ge-
woon’ Sion en was het een trappis-
tenklooster. De monniken zijn ver-
huisd maar de plek is gebleven. Een
woongroep van jongeren die op het
terrein wonen en een woongemeen-
schap van een aantal gezinnen ver-
zorgen vier keer per dag in de kloos-
terkerk een getijdengebed.
Afgelopen zomer ben ik een week te
gast geweest om de omgeving te
onderzoeken en de sfeer te proeven.
Het smaakte naar meer. Door het jaar
heen worden allerlei activiteiten ge-
organiseerd maar het is ook mogelijk
met een eigen groep een eigen pro-
gramma te verzorgen. En dat is mijn
plan van 1 tot 3 april 2022.
Met een groep van maximaal tien
mensen hoop ik een weekend lang te
pelgrimeren, te mediteren, te genie-
ten van de mooie omgeving en de
fijne keuken.
Voor een all-in arrangement vanaf
het diner op vrijdagavond tot en met
de lunch op zondag moet je onge-
veer rekenen op € 180,-  Je hebt dan
beschikking over een eigen kamer en
een gedeelde douche en toiletgele-
genheid. Er zijn ook tweepersoons
kamers. Zie ook: www.nieuwsion.nl
 
Heb je interesse of wil je eerst meer
weten, neem dan contact op. Opge-
ven kan tot uiterlijk 5 februari. Op 2
maart is er een kennismakingsuurtje
om 20 uur, in de Ter Coulsterkerk.
Ds. Hanneke Ruitenbeek

15 uur in de Witte Kerk.
In dit deel van een drieluik verhaalt
Ekaterina over haar oma Dora Goro-
hovskaya en vier vrouwen van dezelf-
de generatie: Anne Frank, Marilyn
Monroe, Maria Callas en Ulrike Mein-
hof.
Schoppenvrouw toont de kracht van
deze legendarische vrouwen die zich
met succes vrijvochten van hun lot
en hoe dat succes een legende werd
die hen opnieuw gevangen hield. 
Ekaterina vertelt dit verhaal in een
raamvoorstelling gebaseerd op het
leven van haar oma met wie ze haar
slaapkamer deelde. Deze oorlogshel-
din werd op handen gedragen, want
in tijden van nood wist ze hoe ze
moest helpen, maar thuis was ze een
tiran met wie het dagelijkse leven een

hel kon zijn.
De voorstelling duurt 75 minuten, zonder
pauze. Graag vooraf reserveren: info@con
certenwittekerk.nl of 06 45184525. Toe
gangskosten € 18 (jongeren € 8) overma
ken op: NL42TRIO0254712843 t.n.v. St.
Cultuur Witte Kerk Heiloo.
Bij entree wordt de coronacheck toegepast.
Hans Dompeling

Bach-cantate Witte Kerk
23 Januari 's middags om 16:00 uur vindt
in de Witte Kerk de eerste cantatedienst van
het nieuwe jaar plaats.
Deze keer zal de door Bach in 1726
gecomponeerde cantate Geist und
Seele wird verwirret worden uitge-
voerd. Het betreft een zogenaamde
solo-cantate, voor slechts één vocale
solist, in ons geval de zeer getalen-
teerde alt Stephanie Géricke. Zij
wordt begeleid door een ensemble
van professionele instrumentalisten
onder leiding van cantor-organist
Gerard Leegwater die tevens tekent
voor de concertante orgelpartij, uit-
gevoerd op het kabinetorgel.
De cantate is ingebed in een compac-
te liturgie die deze keer geleid zal
worden door ds. Piet Nijssen.
U bent van harte welkom!
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Zwaan
 
Zo wil ik aan het nieuwe jaar beginnen
Zo sierlijk, koninklijk, rechttoe-rechtaan
Zo blank van buiten en zo kalm van binnen
Als een zwaan.
 
Zo wil ik verder, met het hoofd geheven
Met wind en water wezenlijk vertrouwd
Met naast me iemand die mijn hele leven
Van me houdt.
 
Zo wil ik mij in deze drukke tijden
Verheffen boven twist en twijfelzucht
En boven elk tumult mijn vleugels spreiden
In de lucht.
 
Zo wil ik al mijn zorgen overwinnen
En kiezen voor een hagelwit bestaan
Zo zal ik aan het nieuwe jaar beginnen
Als een zwaan!
 
                              Ivo de Wijs
(uit: Vroege Vogels Vliegen)


