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Koffiedrinken-plus
In de zomermaanden juli en augus-
tus, waarin veel activiteiten stilliggen,
heeft de maandelijkse koffieochtend
van de Protestantse kerk in Limmen
juist een speciaal tintje, namelijk de
koffieochtend PLUS.
De PLUS houdt in dat we kort een
onderwerp zullen bespreken, waar
iedereen over mee kan praten! De
PLUS houdt ook in dat er na de koffie
nog een drankje met elkaar wordt
gedronken, bij zonnig weer op het
terras.
Woensdag 20 juli en 17 augustus 
bent u van 10.30 tot 12.00 uur van
harte welkom op de speciale koffie-
ochtend in ´Ons Huis´ aan de Zuid-
kerkenlaan 23 in Limmen.
Iedereen is van harte welkom!.
Wilt u zich wel even aanmelden bij
Margreet Denekamp (tel:5052871) of
bij Bea Nicolai (tel:7435166). Zij kun-
nen ook evt.vervoer voor u regelen.

Uit de kerkenraad
Een verslag van besproken onderwerpen in
de kerkenraad-Limmen van april en mei.
Een stukje bezinning aan het begin
van een vergadering is best inspire-
rend. Zoals uit een aantal voorwerpen
twee dingen kiezen die belangrijk zijn
voor kerk en gemeente, maar ook als
prioriteit voor jezelf in het geloof. Het
bracht mooie en zinvolle verhalen
met zich mee.
Steeds meer activiteiten kunnen
weer gepland worden. Zoals de ken-
nismaking met pastor Nagtegaal van
de Corneliuskerk en in het najaar een
overleg met het parochiebestuur.
Met  Pinksteren is er een gezamenlij-
ke viering, hopelijk met mooi weer in
de tuin achter Ons Huis.
 
Op de gemeentemiddag op 7 mei
heeft Sybren Boukes uitgebreid ver-
teld over de geschiedenis van het
orgel en de werking ervan. De fees-
telijke, officiële in gebruikneming van
het 'vrij-pedaal' (zie: https://limmen.
protestantsekerk.net/vrij_pedaal_1) werd
verricht door Nel Glaubitz. Zij plaat-
ste een gouden snijwerk in de wand
waarachter de nieuwe pijpen zich
bevinden (zie foto's). 
 
In een pastoraal overleg is gesproken
over het omgaan met rouw. Het
delen van ervaringen en elkaar be-
moedigen om hierover in gesprek te

gaan. De jaarrekening van de kerk-
rentmeesters werd goedgekeurd. De
kerkrentmeesters zijn in gesprek met
collega’s van andere gemeenten over
de kerk nu en de kerk over 10 jaar.
Ons mooie kerkgebouw is onlangs
geïnspecteerd door de Monumen-
tenwacht en nog steeds als monu-
ment gewaardeerd! Op 11 september 
is het nationale monumentendag en
dan zal de kerk ook open zijn voor
bezoekers. En er zullen activiteiten in
de “Museale Hoek” zijn en er is mu-
ziek! De gemeentezondag wordt
voor dit jaar gepland op zondag 2
oktober. Thema voor die dag is “Pel-
grimeren”. Zijn we niet altijd onder-
weg tijdens ons leven?
 
Vanuit een team binnen de Werkge-
meenschap in de regio Heiloo, Cas-
tricum, Limmen enz. wordt gezocht
naar een vertrouwenspersoon die
binnen een gemeente beschikbaar is
en inzetbaar als externe deskundige
voor andere gemeenten. In Heiloo is
al iemand gevonden. Een vertrou-
wenspersoon is in een breder ver-
band bereikbaar dan alleen grens-
overschrijdend gedrag en seksuele
intimidatie. Het komt er op neer dat
je een veilig gevoel moet kunnen
hebben. Vanuit de PKN komen richt-
lijnen en eind dit jaar zal het rond zijn.
 
In de Stille Week waren de diensten
op Witte donderdagavond, op Goede
Vrijdag i.s.m. de Corneliuskerk en een
mooie dienst op 1e Paasdag, waarin
afscheid werd genomen van Lies
Koenderman, met dank voor haar
jarenlange verdiensten. Bea Nicolai
en Cees v.d. Berg werden bevestigd
als ouderling en Margreet Deenkamp
werd herbevestigd als diaken.
Elleke Metz

Gemeentevergadering
21 mei in Heiloo
Een veertigtal gemeenteleden was op
de gemeentemiddag aanwezig. Er
werd gekeken en geluisterd naar de
presentaties van Kerkenraad, Diaco-
nie, Pastoraal Overleg en College van
kerkrentmeesters. Naar aanleiding
hiervan waren er vragen zoals:
- Is er contact met de kledingbank in
Egmond?
- waaronder valt de verantwoording
van de contacten met de gevangenis
in Heerhugowaard?
- hoe verloopt de aandacht voor de
Oekraïense vluchtelingen?
- het is niet meer zo dat de pastores
alle gemeenteleden langsgaan, het
pastoraat is niet meer zoals vroeger,
tegenwoordig is het vraaggericht,
iedereen kan even bellen en een ge-
sprek aanvragen. Eventueel plannen
de pastores een bezoek in, dat blijft
altijd mogelijk.
- er is een tekort aan beheerders.
Misschien kunnen de groepen zelf
koffie zetten en de vaat in de afwas-
machine doen.

- digitaliseren van kerkbalans en col-
lectes.
- in de aanhef van de website staat
dat dat deze niet veilig is. Moet er actie
ondernomen worden?
Veel van de vragen en opmerkingen
werden beantwoord, de kerkenraad
vond het fijn verantwoording te kun-
nen afleggen!
Met een glaasje en een hapje werd de
bijeenkomst afgesloten.
Scriba Jannie Edelman
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Zomer!
 
Voor u ligt het zomernummer van het Kerkblad. Zomer, het
jaargetijde waarin we allemaal proberen om het wat rustiger
aan te doen en zo mogelijk wat ‘aandachtiger te leven’.  Buiten
zien we uitbundige kleuren. Het voorblad geeft hier een mooi
voorbeeld van.  
 
Soms is het vanwege de temperatuur noodzakelijk om alles wat
minder gehaast te doen. In de schaduw een goed boek lezen
kan ons daarbij helpen. Over boeken gesproken: het hoofdar-
tikel is deze keer van pastor André Martens en gaat over geduld
hebben. André schrijft naar aanleiding van een recent gelezen
boek getiteld “Geduld met God”. Daarin onder meer de mooie
passage:
 
“Geduld met anderen is liefde
Geduld met jezelf is hoop
Geduld met God is geloof”
 
Ook Bert Kramer maant ons tot het rustig lezen van het boek
'God onder de mensen' van Toon Tellegen: elke dag één of twee
verhaaltjes! 
 
De redactie wenst u een goede zomer vol aandacht en geduld.
En geeft het Kerkblad na het lezen ook eens aan vrienden, buren
of familie!
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Kerkdiensten
 
3 juli, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: 
ds. R.J. Blaauw, Heiloo
collecte: KiA India
Protestantse Kerk Limmen:
ds. J. Zuidema, Velsen-Zuid
collecte: KiA India
 
10 juli 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: 
ds. K.G. Zwart, Amsterdam
collecte: Oec. centrum De Zwaan
Protestantse Kerk Limmen: 
ds. S. Rozendal, Alkmaar 
collecte: Oec. centrum De Zwaan
 
17 juli 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. E. Kooiman
collecte: AMCHA
Prot. Kerk Limmen: ds. H. Ruitenbeek
Heilig Avondmaal
collecte: Stichting WOL
 
24 juLi, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek
collecte: 't Praethuis Alkmaar
Prot. Kerk Limmen: ds. P. Nijssen, Heiloo
collecte: Kerk Zonder Grenzen
 
31 juli, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. E. Kooiman
collecte: Vrouwenpastoraat
Protestantse Kerk Limmen: 
ds. P. Nijssen, Heiloo
collecte: Vrouwenpastoraat
 
7 augustus, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: 
ds. R.J. Blaauw, Heiloo
collecte: Ned.Vlaams Bijbelgenootschap
Protestantse Kerk Limmen: 
ds. J. Zwart, Akersloot
collecte: Ned.Vlaams Bijbelgenootschap
 
14 augustus, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek
collecte: Sticht.Asmik Armenië
Protestantse Kerk Limmen:
pastor A. Martens, Heiloo
collecte: SKIN
 
21 augustus, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. E.J. Kooiman
Heilig Avondmaal
collecte: Bartiméus
Protestantse Kerk Limmen:
ds. H. Hummel, Rotterdam 
collecte: Bartiméus

 
28 augustus, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. R. Erkelens, Alkmaar
collecte: Sticht. Epafras
Protestantse Kerk Limmen:
ds. D. Nicolai, Limmen
collecte: Sticht. Epafras
 
4 september, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. P. Nijssen, Heiloo
collecte: KiA Myanmar
Protestantse Kerk Limmen:
ds. H. Koolhaas, Aalsmeer
collecte: KiA Myanmar

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:
Voorz: mw. R.D. van Diest 072-5323500
Scriba: scriba@pknheiloo.nl
Bank: t.n.v. Protestantse Kerk Heiloo
NL85INGB 0000 2762 01
Diaconie:

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

 

 
Secr.: diaconiepknhei-
loo@outlook.com Bank:
Diaconie PKN Heiloo
NL85RABO0336470088
Ledenadministratie:
mw. I. Bras, 072-5320344
ledenadministratie@pknheiloo.nl

Zondag-autodienst-Heiloo:
Pieter Jan van Roon 06-36144828
 
Zondag-autodienst-Limmen:
Dick Nicolai: 072-7435166
bgg: Margreet Denekamp: 5052871
 
Meekijken of -luisteren naar de
kerkdienst in de Ter Coulsterkerk via:
www.kerkomroep.nl/#/kerken/21559 
Tevens kunt u de kerkdiensten terug-
kijken via www.kerkomroep.nl
 
Collectebonnen van € 0,50, € 1,00
en € 2,00 zijn per 20 stuks te bestellen
op NL85INGB 0000 2762 01 t.n.v.
Prot. Gemeente Heiloo
Af te halen bij J. Bras: 072-5320344 

 
11 september, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. E.J. Kooiman
collecte: INLIA (zie pag.9)
Protestantse Kerk Limmen:
ds. H. Ruitenbeek
collecte: Fonds Bijz. Noden
collecte-2: Jong Protestant
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Geduld met God

 
Zacheüs
Ik lees op dit moment het boek van Tomas Halik - Geduld
met God. Centraal daarin staat het verhaal van Zacheüs
uit Lucas 19. Door het hele boek heen komt hij op dit
verhaal terug. Voor Halik is Zacheüs de mens die bewust
afstand bewaart, die zich ophoudt aan de rand van de
kerk of daarbuiten. Of zoals Halik schrijft: ‘In de strook van
vragen en twijfels’. De ontmoeting van Zacheüs met
Jezus leidt er niet toe dat hij mee gaat doen - daar laat
het verhaal zich niet over uit - maar wel, zo legt Halik uit,
dat er een blijvende onrust zich van hem meester heeft
gemaakt.
 
Het boek is een oproep aan de kerk om naar buiten te
gaan, naar de mensen aan de rand van de kerk. Niet om
ze te ‘bekeren, maar om inzicht te krijgen in deze zoe-
kende, twijfelende, vragende mensen en hoe zij naar God
kijken en Hem beleven.
 
Ruimte
Het is een thema dat mij aanspreekt, temeer omdat ik in
het pastoraat steeds vaker de behoefte voel bij de ander
voor ruimte in het geloof. Voor de twijfel, voor de vragen.
Niet alleen bij hen die zich aan de rand van de kerk be-
vinden of daarbuiten maar ook bij hen die er zich mid-
denin bevinden. Een behoefte die voortkomt uit vragen
als: Waar is God in tijden van kwaad en pijn? In tijden van
welvaart? In tijden van oorlog? Sommigen vinden dat
lastig om de ruimte te nemen. Mag dat wel? Je stelde
geen vragen.
‘Als God bestaat en liefde is, waarom lijkt hij dan zo ver-
borgen, afwezig?’, luidt een veel voorkomende vraag.
En dan schrijft Halik deze zin op: ‘Er is maar weinig, dat
zozeer naar God verwijst en zo nadrukkelijk om God roept
als juist de ervaring van zijn afwezigheid’.
Ik vind het een parel.
 
Brug
Halik probeert een brug te slaan tussen geloof en onge-
loof. En op die brug staat Zacheüs. En juist door die brug
te slaan, die verbinding te leggen kan je open en diepe

gesprekken krijgen over wat je in beweging zet. We
moeten oog hebben voor de zoekers en twijfelaars. Dat
je deelneemt aan hun vragen en twijfels. Is daar wel
genoeg ruimte, gevoel voor in onze kerken? Het is de
man in de boom - Zacheús - die ons vraagt om nabij te
zijn. En, zo ervaar ik, is er aan de rand van de kerk weleens
meer geloof dan we denken. Heb geduld zegt hij tegen
de twijfelaars. Trek niet te snel de conclusie dat God niet
bestaat. Heb geduld zegt hij ook tegen de gelovige. Kom
niet te snel met snelle antwoorden. Heb geduld met el-
kaar, zegt hij, leer van elkaar.
 
Geduld
Voor mij betekent ‘Geduld met God ‘dat ik God, God wil
laten zijn. Dat ik de tijd wil nemen om te groeien in inzicht.
Mijn gedachten laat rijpen. De zoekende, twijfelende,
vragende mens serieus de ruimte geeft zijn of haar ver-
haal te vertellen en ernaar te luisteren en niet klaar te
staan met te snelle zekerheden en antwoorden. Ik merk
dat ik door te lezen, na te denken, te luisteren (ook naar
die vaak scherpe vragen) verder kom en groei in inzicht.
En parels vind!
 
God heeft veel geduld met mij. En nog. Dan mag ik ook
wel wat geduld hebben met Hem.
‘Geduld met anderen is liefde
Geduld met jezelf is hoop
Geduld met God is geloof’       (citaat van Adel Bestravos)
 
Pastor André Martens
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Ik wil alle gemeenteleden bedanken
voor de belangstelling en het mede-
leven, die u liet weten via de mooie
bos bloemen die ons namens u werd
gebracht. Inmiddels strompel ik weer
een beetje door de kamer.
Vriendelijke en hartelijke groet,
Gré Hoff-Oosterveen

Hartelijk dank voor de mooie bos
bloemen die we namens de Kerkelij-
ke Gemeente Heiloo kregen. 17 Mei
hebben wij -na 64 jaar- Heiloo verla-
ten om in een Verzorgcentrum in
Haarlem te gaan wonen, Wij wensen
iedereen het allerbeste toe!
Annie en Gerko Dijkstra

Enige weken geleden raakte ik plot-
seling het ziekenhuis in. Kort daarna
kreeg ik zo'n 40 kaarten van allerlei
mensen uit de kerk, wat ik erg attent
vond. Alsnog heel hartelijk dank!
Henny Dijkstra

Ter gelegenheid van ons 60-jarig
huwelijk werden we verrast met een
prachtig boeket bloemen namens de
kerk, samen met een prachtige kaart
met vele namen. 
Hiervoor onze hartelijke dank.
Minze en Tine bij de Weg-Kooistra

5 Juni werd ik verrast met de bloemen
van de kerk. Dat maakt blij, er wordt
aan je gedacht en dat geeft een blij
gevoel! Ik geniet er nog elke dag van!
Langzamerhand krijg ik meer licht in
het oog, "geduld is een schone zaak"
maar ik ben getraind. (derde operatie)
Voor iedereen een hartelijke groet,
Miny Dekker

Lieve mensen van de Protestantse
kerk te Limmen, wat een enorme
verrassing al die mooie kaarten, plan-
ten, attenties en het cadeau van de
kerk (dus van u allen)!
Voor ons 165- jarig jubileum kregen
Dirk en ik twee volle dagen Nunspeet
met alles er op en eraan. Alles in een
schattig boekje geplakt met ideeën
waar we naar toe kunnen. We zijn
zeer aangedaan. Dank u wel
Margreet en Dirk

Ik werd weer eens blij verrast met een
prachtige pot witte rozen, namens
De Protestanse Gemeente te Lim-
men, voor mijn 87ste verjaardag.
Hartelijk dank! 
Alwin Klaver

In Memoriam

Hartelijk dank voor het prachtige
Paasboeket. Na de eerste schok van
het herseninfarct en verblijf in het
ziekenhuis zien wij herstel van krach-
ten. De zorg in Lauwershof blijft
noodzakelijk. Veel dank voor het
meeleven: bezoek, kaartjes, bloe-
men. Dat doet zo goed!
Kees en Lijnie de Haas

Op zaterdag 14 mei is Cornelia van
Duinen overleden. Zij was nog maar
kort lid van onze gemeente in Heiloo.
Ik ken haar vanaf het moment dat zij
in 2018 predikant werd in de Scher-
mer. We zaten in dezelfde werkge-
meenschap. Corrie bracht vitaliteit,
kennis en ervaring mee. Het werd ook
direct duidelijk dat collegialiteit voor
haar belangrijk was.
Eerder dan gehoopt speelde haar
ziekte op en moest zij met vervroegd
emeritaat. Dit tot groot verdriet van
haarzelf, haar gemeente en van ons
als collega’s. Corrie was een geliefde
pastor. Ze hield van grondige exege-
se van de bijbelteksten. Ze doorleefde
die helemaal waardoor haar preken
dicht bij de ervaring lagen en daar-
door zo aansprekend waren. Na haar
verhuizing naar Alkmaar zocht ze een
kerkelijk huis in Heiloo. Ze hield van
zingen en had zin in de Cantorij.
Maar ze moest al snel heel zuinig zijn
met haar energie. Die stak ze zolang
ze kon in haar uitgebreide sociale
netwerk van vrienden en familie.
Op maandag 23 mei hebben we in de
voormalige Hervormde Kerk te Ou-
d-Zuilen in een dienst van Woord en
Gebed afscheid van haar genomen
en haar begraven op de begraafplaats
aldaar. Corrie zal zeer gemist worden.
We wensen al haar geliefden verbon-
denheid toe en het koesteren van
mooie herinneringen.
Op de kaart staat een tekst van Emily
Dickinson: Blossoms will run away. Cakes
reign but one day, but memory like Melody,
Is pink Eternally.
Ds. Hanneke Ruitenbeek

Op maandag 30 mei is Arie
Biesheuvel overleden. Hij woonde
met zijn vrouw Riet aan de Brugstraat
te Limmen. Op dinsdagmiddag 7 juni
hebben we in de kerk te Limmen zijn
leven herdacht. We hoorden over het
boerengezin waarin hij opgroeide.
Arie werd technisch tekenaar. De
kinderen vertelden over hun vader:

geen man van grote woorden, geen
man van de felle discussies. Maar hij
wás er voor hen met zijn aandacht en
praktische hulp. Want hun ‘Willy
Wortel’ kon met zijn handen maken
wat zijn hoofd bedacht.
Na zijn pensioen kon hij reizen
maken met Riet. Het waren goede
jaren. De laatste jaren verdween
langzaam maar zeker zijn vele inte-
resses. Hij werd kwetsbaar maar kon
gelukkig met zorg van Riet en de
kinderen tot het einde toe thuis blij-
ven wonen.
We hebben uit het evangelie naar
Johannes gelezen over het huis van
de Vader met de vele kamers. Een
bijbels beeld dat iets wil vertellen over
de ruimte van God liefde, hier op
aarde, de schepping en in wat we
hemel noemen. In het vertrouwen
dat daar ook ruimte is voor Arie heb-
ben we afscheid genomen. Na de
dienst heeft de familie hem uitgeleide
gedaan naar het crematorium in
Alkmaar. We wensen zijn gezin, fami-
lie en vrienden Gods zegen toe en
warmte en liefde van mensen om hen
heen.
Ds. Hanneke Ruitenbeek

Bedankt!
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Het afgelopen jaar hebben we met de kinderen mooie momenten beleefd
tijdens de Kindernevendiensten in de Ter Coulsterkerk. We hebben veel ge-
knutseld, gelachen en spellen gedaan. De laatste georganiseerde Kinderne-
vendienst van dit seizoen is op zondag 3 juli. De kinderen zijn natuurlijk in
de zomer ook welkom en we zullen met elkaar zorgen dat kinderen wat
kunnen doen tijdens de wekelijkse kerkdiensten. Dus voel je ook in de zomer
welkom! Na de schoolvakantie gaan we weer verder met de Kinderneven-
dienst op de eerste en derde zondag van de maand.
Uitnodiging: Om een mooi seizoen van kinderwerk af te sluiten, willen we graag met
elkaar samenkomen op zondagmiddag 10 juli om 15.00 uur. Kinderen zijn welkom mét
hun ouders! We ontmoeten elkaar bij het Indianendorp (speeltuin aan de Zeeweg, t.o. de
Hippische Sportvereniging). Het wordt een gezellige middag met spellen, een picknick en
gezellige ontmoetingen tussen de kinderen en ouders. Welkom!

Kindernevendienst

U2-dienst
Op zondag 3 juli om 19:00 is er in de
Muziektuin te Schagen (Loet 10) een
U2-Rockdienst met Rockdominee
Jan Andries de Boer en U2-tributeband
U2two. Het thema past geheel bij deze
tijd: HiFi - LoFi.
HiFi is een term die wordt gebruikt
voor geluidsapparatuur met een
hoge betrouwbaarheid, de weergave
is natuurgetrouw. Hier gebruiken we
het als beeldspraak voor een manier
van in het leven staan. Ben je eerlijk,
betrouwbaar, leef je in waarheid? Of
niet? We leven in een tijd, waarin
‘waarheid’ niet meer eenduidig is en
feiten niet meer zijn wat ze waren.
Onze waarden, ook die van de wes-
terse wereld, staan enorm onder
druk. Hoe gaan we daarmee om? Of
sluiten we het liefst onze ogen?
Jan Andries de Boer is predikant in
Winkel en deed zijn eerste U2-dienst
in 2006. Predikant en band werken
inmiddels al bijna 14 jaar samen met
diensten door heel het land.

Inspiratiefestival Noord-Holland
Zaterdag 4 juni jl. is in de koepel van de Willibrordstichting een eerste
Inspiratiefestival gehouden, georganiseerd door de classis van PKN Noord-
Holland. Kerken van Terschelling tot en met Hilversum stuurden hun afge-
vaardigden erheen om samen te zingen, praten en luisteren. Peter Verhoef
leidde de dag en Renée de Reuver (scriba PKN) startte het programma met
een optimistisch verhaal. Er waren diverse workshops te volgen zoals Levend
Geloof, Duurzame Kerk, Generaties in de kerk enz. Het leuke van zo’n dag is ook
het contact met andere kerken. Maar natuurlijk leer je ook veel:
- Wanneer je als ouderling alleen de gemeente welkom heet, kunnen mensen,
die voor het eerst in de kerk komen of die een dienst beluisteren, zich niet
betrokken voelen. Zo'n 'welkom' maakt dat ze zich niet aangesproken voelen.
Dat willen we niet, dus dat gaan we aanpassen.
- Duurzame kerk worden (en daar zijn we naar op weg), betekent ook dat we
wellicht o.a. wat meer vegetarisch kunnen gaan eten in de maaltijdgroep.
- De z.g. millennials (generatie van 20 - 40) hebben een heel andere behoef-
te dan de gemiddelde kerkganger op dit moment. Toch zoeken ook zij naar
spiritualiteit. Moeten we daar niet meer rekening mee houden? Meer ruimte
bieden in de liederen, muziek, website? Iets om over na te denken.
- Belangrijk is ook om het geloofsgesprek te durven aangaan. Wij zijn vaak
van de generatie, die liever doet, dan over geloof praat. Toch leer je elkaar
beter kennen bij geloofsgesprekken en het is goed om na te denken, waarom
we dit allemaal doen samen. In de kerkenraad zijn we dit jaar aarzelend be-
gonnen met het tijd vrij maken voor het geloofsgesprek en dat willen we
voortzetten.
Wat me opviel is, dat veel kerken in Noord-Holland het niet gemakkelijk
hebben. Kleine kerkenraden, tekort aan vrijwilligers, geen kinderen in de
dienst. Ik heb veel zorgen gehoord.
Dat maakte wel dat ik heel trots was op onze Ter Coulsterkerk. Realiseren we
wel wat we allemaal hebben? Goed vormgegeven erediensten, die ook thuis
te bekijken zijn, lezingen en films, maaltijdgroep en koffieochtend, goede
muziek en twee koren, 12 kinderen die met Pinksteren door de kerk liepen te
zwaaien, financieel geen erg grote zorgen, open naar het dorp toe... Blij werd
ik er van, dat we zo stevig staan, ondanks zorgen die er natuurlijk ook zijn. In
die blijdschap en het vertrouwen dat God ook voor ons een plan heeft, gaan we verder.
Roelie van Diest
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3 juli: Kerk in Actie - India Onderwijs
geeft kansarme kinderen toekomst
In India worden duizenden Dalit-kin-
deren gediscrimineerd en buitenge-
sloten omdat ze niet bij een kaste
horen. Samen met lokale partneror-
ganisaties wil Kerk in Actie deze kin-
deren helpen om uit de cirkel van
armoede te komen en niet meer
buitengesloten te worden. Ze zijn
voor en na schooltijd welkom in een
Bala Bata, een speciale dorpsschool.
Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding
en muziek-, dans- en sportlessen. Zo
krijgen ze meer zelfvertrouwen en
verbeteren hun schoolprestaties.
Ook wordt er gekeken naar de thuis-
situatie van de kinderen. Door deze
liefde en aandacht ontdekken kinde-
ren dat ze de moeite waard zijn. Met
uw bijdrage aan de collecte kunnen
bijna 4.000 kansarme kinderen een
betere toekomst krijgen.

17 juli Heiloo: Vrienden van AMCHA
De Stichting Vrienden van AMCHA in
Nederland is een non-profit organi-
satie met als doel de bevordering van
psychosociale hulp aan inwoners van
Israël (onder wie voormalige Neder-

31 juli: stichting VPSG: 
Vrouwen Pastoraat, Seksueel Geweld
VPSG is een kleine oecumenische
stichting die al bijna 35 jaar ervaring
heeft met begeleiding en voorlichting
rond seksueel misbruik. De mede-
werksters zijn pastoraal/levensbe-

10 juli: De Zwaan in Alkmaar
In Inloophuis De Zwaan kun je zo-
maar even binnenwandelen. Je
wordt welkom geheten, en krijgt een
kopje koffie of thee aangeboden. Het
is er warm en droog, het is er gezellig.
Er is een stem die zegt: goed dat je er
bent!
Vier ochtenden in de week kunnen
gasten er terecht.. Zij leven mee met
elkaars wel en wee. En net als een
gewoon huis wordt zo ook het 'huis'
van De Zwaan een thuis: lang niet
iedereen heeft een 'thuis'. Daarom is
het fijn dat de Zwaan hun gasten de
sfeer van thuis kan bieden.

24 juli Heiloo: 't Praethuys
’t Praethuys, Centrum voor leven met
en na kanker, is te vinden op de Wes-
terweg 50 in Alkmaar (072-5113644).
Het is een professionele organisatie,
die drempelloos steun, aandacht en
geborgenheid wil bieden aan men-
sen die geconfronteerd worden met
kanker bij zichzelf of bij hun naasten.
Onze gasten worden aangesproken
op hun eigen weerbaarheid. Iedereen
in de ruime omtrek van Alkmaar is
welkom. Wij zijn geopend van maan-
dag t/m donderdag.
Als je tussen 16.00 en 22.00 uur drin-
gend om hulp verlegen zit kan je ook
de landelijke “Geraakt-door-kanker-
lijn” bellen: 085-0043444. 

landers) bij de verwerking van trau-
matische ervaringen die verband
houden met de onderdrukking en
vervolging door het Nazi-regime
(1933-1945).

Collectes bij de kerkdiensten

24 juli Limmen: Stichting KZG
De Stichting Kerk Zonder Grenzen 
biedt een veelzijdig aanbod van kerk-
diensten en programma’s via de radio
en andere publieke media aan, ge-
schikt voor kerkelijken en niet kerke-
lijken. Het is een zelfstandige stich-
ting maar weet zich verbonden met
de Protestantse Kerk. Ze werkt o.a.
samen met radio Bloemendaal. Een
en ander wordt gesteund door de
diaconieën in Noord-Holland.

7 augustus: Bijbelgenootschap
Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap 
brengt al meer dan 200 jaar de Bijbel
dichtbij. Zij willen dat mensen in
binnen- en buitenland toegang krij-
gen tot de Bijbel. Want in de Bijbel
horen wij Gods boodschap van liefde
voor de wereld, die ons in beweging
brengt en onze weg verlicht. Hun
visie is dat ieder mens de Bijbel als
bron voor zijn of haar leven kan ont-
dekken, lezen en omarmen.

14 aug. Limmen: SKIN
SamenKerkenInNederland wil een
tastbare bijdrage leveren in het voor-
zien van de basisbehoeften van haar
lidkerken (1200 migranten en inter-
nationale kerken) te weten huisves-
ting, toerusting van leiders en het
betrekken van jongeren bij de Kerk.
Deze drie kerngebieden zijn essen-
tiële factoren voor de stabiliteit en
continuïteit van de christelijke ge-
loofsgemeenschappen. SKIN heeft
een verbindende, informerende en
coördinerende en/of verwijzende rol.
 

schouwelijk counselors met deskun-
digheid op het gebied van gods-
dienst, zingeving en traumaverwer-
king.
De VPSG is er voor ieder die hulp kan
gebruiken bij de verwerking van sek-
sueel misbruik. Voor wie het zelf er-
varen heeft, als kind of als volwassene
of er indirect bij betrokken was. Ook
kinderen, partner en familieleden
kunnen bij ons terecht. Naast bege-
leiding van cliënten biedt de VPSG
voorlichting, scholing, training en
ondersteuning aan professionals en
vrijwilligerskader.
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21 augustus: Bartiméus
Bij Bartiméus willen ze er voor zorgen
dat alle mensen die slechtziend of
blind zijn in Nederland het leven
kunnen leiden dat bij hen past. Dat is
hun missie. Ze zijn er voor alle men-
sen met een visuele beperking, van
alle leeftijden en in alle levensfases.
En voor iedereen die zich persoonlijk
of professioneel voor hen inzet.

 
28 augustus: Stichting Epafras
Epafras zet zich in voor Nederlanders
die vast zitten in buitenlandse gevan-
genissen. Vanuit hun overtuiging dat
ieder mens waardevol is, laten zij
niemand zitten. Ze bieden hun gees-
telijke steun en praktische hulp. Men-
selijk contact is waardevol; niet alleen
voor de gedetineerden maar ook
voor familie en vrienden. Ook aan
hen biedt Epafras steun.

11 september Heiloo: INLIA
INLIA staat voor: Internationaal Net-
werk van Lokale Initiatieven met
Asielzoekers. Een netwerkorganisatie
van en voor geloofsgemeenschap-
pen die asielzoekers en vluchtelingen
in nood helpen.
 

INLIA: de mens zien, niet
enkel het dossier
Esther Kasper zat maar anderhalf jaar
als jurist bij INLIA, maar ze heeft er
lessen geleerd voor het leven, zegt ze.
De belangrijkste: "om de mens, de per
soon, te zien, in plaats van een dossier. Dat
wil ik vasthouden".
Haar tijd bij INLIA had ze niet willen

missen, blijkt uit de afscheidsmail:
“Van spreekuren en talloze intense overleg
sessies met samenwerkingspartners als
IND en DT&V tot aan vliegen vegen in de
nieuwbouwlocatie en kasten sjouwen in de
letterlijke modder.” De voorbeelden il-
lustreren perfect dat je het bij INLIA
als één team samen doet, vindt ze. 
 
Letterlijk een nummer
In diezelfde mail spreekt ze over de
spreekwoordelijke modder, waar ze
al snel na haar aantreden met haar
voeten in stond. Daardoor heeft ze in
stroomversnelling heel veel kunnen
leren en kunnen zien. “Het bijzondere
aan een functie als jurist bij INLIA, is dat je
ziet hoe plat de overheid naar iemand kijkt.
Vreemdelingen zijn letterlijk een nummer*.”
En dat terwijl de overheid zo’n enor-
me machtspositie heeft ten opzichte
van mensen: “Het is essentieel dat juist
de overheid de persoon ziet.”
Ze heeft dit besef meegenomen naar
de huidige werkplek: de sectie straf-
recht bij de rechtbank. Ook een ter-
rein waarop de overheid diep kan
ingrijpen in een mensenleven. Als
gerechtsjurist is Esther de eerste die
een zaak inhoudelijk bekijkt. Ze kijkt
of de zaak bewezen kan worden en
bereidt het vonnis voor. “En dan komt
die training van INLIA dus ontzettend goed
van pas: de mens zien - niet oordelen op
basis van (enkel) papier.”
 
Gezamenlijke missie
Een ding nog, zegt ze: “De waardering
van de gasten en van de achterban, tillen
je echt op. En natuurlijk de missie waar je
samen voor gaat: ‘de straat is niet de oplos
sing’. Maar het is fijn als de mensen lezen
wat hun waardering doet.” 
 
* Iedereen die een verblijfsvergun-
ning aanvraagt krijgt een V-nummer.

vervolg collectes

Paasactie de ARK 2022
tweevoudig dank 
De paasactie van de ARK, waarbij dit
jaar opnieuw op bijna 400 adressen
bonnen voor supermarkten werden
bezorgd, is goed verlopen. De eerste
dank betreft die van de ontvangers.
Direct of via de organisaties die de
aanmeldingen voor de actie verzorg-
den, bereikten ons blije reacties. Een
voorbeeld: “Lieve mensen, Ik waardeer
het enorm dat u een kaartje van de jumbo
heeft gegeven om iets (lekkers) te kunnen
kopen. Het is niet altijd makkelijk en dan
kan zo'n liefdevol gebaar heel veel beteke
nen. Dus bij deze, ontzettend bedankt!!!”
De tweede dank geldt alle particulie-
ren en instanties die een bedrag
overmaakten om de paasactie te
kunnen bekostigen.
We weten nooit van te voren hoeveel
geld hiervoor binnenkomt maar we
starten steeds in het vertrouwen dat
het met de financiële kant van de
actie ook wel goed komt. En het
kwam goed. Hartelijk dank daarvoor.
Namens het paasactieteam van de ARK,
Ria de Rijke

Vrijwilligers Heiloo
Zaterdag 18 juni waren alle vrijwilli-
gers van de Protestantse gemeente
Heiloo uitgenodigd voor een gezelli-
ge middag als dank voor alle hulp en
activiteiten. Jaap de Graaf gaf een
interessant presentatie met leuke
beelden over oud Heiloo.
De middag werd afgesloten met een
heerlijk maal, door Wayan bereid.
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God onder de mensen
Toon Tellegen 
 
Jaren geleden promoveerde een
goede vriend van mij. Van het onder-
werp van zijn proefschrift is mij wei-
nig bijgebleven. Maar één van zijn
stellingen herinner ik me goed: elk
goed boek eindigt zijn leven bij de
Slegte. Wat je toen bij de Slegte vond,
vind je nu bij Dorcas (op het nieuwe
adres Oude Werf 2, Heiloo). Voor € 2
kocht ik het vorig jaar verschenen
boek van Toon Tellegen, God onder de
mensen.
 
Velen van ons kennen zijn bundels
verhalen over dieren. Zijn handels-
merk is: uiterst eenvoudige vertellin-
gen met een grote diepgang. Zo her-
inner ik me het verhaal over een
eekhoorn, die uitnodigingen rond-
stuurde voor zijn verjaardag. De on-
derliggende vraag was een basisge-
voel: de angst dat niemand zou
komen.
 
In God onder de mensen gaat het om de
niet aflatende zoektocht naar God. In
zijn voorwoord zegt Toon Tellegen
dat als hij over God schrijft, hij dit doet
zonder wroeging, zonder angst, zon-
der spot, zonder cynisme. Maar ook:
zonder illusie, zonder hoop, zonder
schroom en zonder zijn naam te
misbruiken. Daar houdt hij zich aan.
Het resulteert in een aantal pareltjes.

Boekbespreking
 
In al die verhalen komt steeds hetzelf-
de patroon terug. Houdt God zich nu
voor ons verborgen, of willen wij hem
niet zien? Is God niet te hanteren of
maken wij er een potje van? Heeft
God zich uit de wereld teruggetrok-
ken, of hebben wij hem buiten de
deur gezet?
 
Een van die verhaaltjes vermeldt, dat
God in de kerk woont. Dat is ver-
trouwd. Maar hij wil wel eens wat
( anders) en gaat weg. Op de deur van
de kerk spijkert hij een bordje: ik ben
er even niet. Maar de mensen blijven
komen! Hebben wij nu een probleem
of God?
In een ander verhaaltje klaagt een
man, dat als hij slaapt, God waakt/
wakker is en omgekeerd, als God
wakker is, hij slaapt. Ten einde raad
roept hij uit: is God dan pas uítgesla-
pen als ik ben íngeslapen?
Weer een ander verhaaltje schets een
klassiek probleem, dat van de theodi-
cee. De mensen verwijten God dat hij
er een rommeltje van heeft gemaakt.
Dat kan ook niet anders, als je er
slechts zes (scheppings-)dagen voor
uittrekt. Maar God zegt: jullie moeten
de zaak zelf eens op orde brengen.
 
Kortom: God en mens zijn net twee
koningskinderen, die elkaar bemin-
nen, maar nooit bereiken.
 
Het is van belang dit juweeltje rustig
te lezen en niet (zoals ik aanvankelijk
deed) even snel door te nemen.
Elke dag één of twee verhaaltjes, en
die dan op je in laten werken.
Wellicht dat het er toch van komt:
God onder de mensen.
 
Bert Kramer

OPROEP voor POËZIEDIENST
op 13 november
Zo om het jaar houden we in de Ter
Coulsterkerk in Heiloo een poëzie-
dienst, waarbij "gedichten met een
verhaal" worden afgewisseld met
zang en muziek. De reacties op deze
diensten zijn zeer positief en daarom
gaan we er mee door. In de planning
voor dit najaar is er weer een nieuwe
datum geprikt en wel op zondag 13
november!
 
Opnieuw is het de bedoeling om
gedichten die je in je hart hebben
geraakt, of waar je een bijzonder
verhaal bij hebt, of die al jaren met je
meegaan, een plek te geven in het
geheel van een kerkdienst. Diverse
mensen werkten al eerder mee, en
die mogen zich natuurlijk ook mel-
den, al zien we ook graag mensen die
nog niet eerder meewerkten, zodat
de veelkleurigheid van onze ge-
meente nog zichtbaarder wordt.
 
Daarom hierbij een open oproep. Een
ieder die het leuk vindt om medewer-
king te verlenen aan deze dienst kan
zich melden bij ondergetekende. De
voorbereiding vindt plaats in oktober
en beperkt zich tot één of twee avon-
den. Ik zie uw reactie graag tegemoet.
 
Ds. Edward Kooiman
ejkooiman@ziggo.nl / 072-8885550

Gun uw Kerkblad
een tweede leven!
Het gezamenlijke Kerkblad van Lim-
men en Heiloo wordt negen keer per
jaar uitgegeven. De redactiecommis-
sie probeert om, naast het lokale
kerknieuws, ook aandacht te beste-
den aan algemenere onderwerpen
rond spiritualiteit, cultuur en samen-
leving.
Wist u dat veel mensen die niet ker-
kelijk zijn ook blij worden van het

Kerkblad? Geef daarom na het lezen
uw Kerkblad eens door aan buren of
bekenden. Of neem een extra exem-
plaar mee uit de kerk. En... de digitale
versie op internet is, evt. na downloa
den', ook onbeperkt uitdeelbaar!
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Zomer pelgrimages
Pelgrimeren komt van het Latijnse woord
peregrinus: iemand die over de akker loopt.
 
Een landloper, kan je denken. Pelgrim
wordt ook verbonden met vreemde-
ling zijn, iemand die aangewezen is
op de gastvrijheid van een ander.
 
In bijna alle grote religies wordt pel-
grimeren verbonden aan het bezoe-
ken van een Heilige plek. Een gedeel-
de ervaring van pelgrims lijkt te zijn
dat uiteindelijk niet de Heilige plek
een levensveranderende indruk maakt
maar juist de weg er naar toe. In de
ontmoetingen, de ontberingen, in
tegenslag en voorspoed, daar ont-
staan de levenslessen en wordt ge-
loof op de proef gesteld en ontdekt.
 
De combinatie van zoeken naar het
Heilige of een Heilige plek en vreem-
deling zijn maakt dat de pelgrim op
weg gaat. Het lied ‘Komt kinderen niet
dralen’ uit ons vorige Liedboek en
geschreven door Gerhard Ter-
steegen verbindt beide gedachten
(Gezang 441 : 5):
Als gij gaat pelgrimeren, wat neemt gij met
u mee? Gemak wordt u tot last.
Een pelgrim moet zich voegen, met alles
vergenoegen, want hij is slechts te gast.
 
Om dichtbij huis te ervaren dat wij op
aarde gast en vreemdeling zijn op
zoek naar het heilige organiseer ik
deze zomer twee korte wandelingen
- pelgrimages. Eén op Landgoed
Willibrordus in Heiloo en een andere
op het terrein van Onze Lieve Vrouw
ter Nood op de grens van Heiloo en
Limmen.
We wandelen rond, staan soms stil,
lezen en overdenken een tekst in
stilte of in gesprek. Het is een ont-
spannen en speelse manier om over
de dingen van het leven na te denken.
We laten ons daarbij inspireren door
de omgeving. We sluiten af met een
kop koffie op het terrein. De data:
Woensdag 27 juli, Landgoed Willi-

brordus, van 10.00 tot 12.00 uur.
Verzamelen bij het VVV kantoor, de
Olvendijk 2 .
Woensdag 17 augustus, O.L.V. ter
Nood, 14.00 tot 16.00 uur. Verzame-
len bij het Oesdom, Hoogeweg 65,
Heiloo.
Weer en omstandigheden kunnen
roet in het eten gooien dus het is van
belang je van te voren op te geven,
liefst via de mail. Komt, kinderen, niet
dralen...
Ds. Hanneke Ruitenbeek
huitenbeek@ziggo.nl

Tiny Church op Floriade
Op de Floriade in Almere laat de Ne-
derlandse tuinbouw samen met tien-
tallen andere landen zien welke inno-
vatieve ideeën zij hebben op het ge-
bied van duurzaam wonen, bouwen
en leven.
Zo is ook de Tiny Church ontstaan.
Die is wat energie betreft geheel
zelfvoorzienend. Op het dak liggen
zonnepanelen en het kerkje draait
zelfs met de zon mee! De Tiny Church
staat niet op zichzelf. Ze maakt deel
uit van Fruitful City, het gedeelte dat
door verschillende kerken wordt
verzorgd en is omringd door een
beeldentuin met Bijbelse beplanting
met helende kruiden en planten.
De beeldentuin is aangelegd in de
vorm van een labyrint en hoe je ook
loopt, je komt altijd weer bij de Tiny
Church uit. Kunstenaars kregen de
gelegenheid om een van de 12 vruch-
ten van de Geest uit te beelden:
vreugde, vrede, geduld, vriendelijk-
heid, goedheid, trouw, zachtmoedig-
heid, zelfbeheersing, medeleven, ge-
loof, hoop en liefde.
De Floriade is nog te bezoeken tot 9 okto
ber, dagelijks van 10.00 tot 19.00 uur.

Wandelen met Franciscus
De Franciscaanse Beweging bestaat
sinds 1962 en is een vereniging voor
mensen met interesse in het gedach-
tengoed en de spiritualiteit van Fran-
ciscus en Clara van Assisi. We probe-
ren hun waarden op een laagdrem-
pelige manier toegankelijk te houden
in onze maatschappij. Een van de
middelen hiertoe is het organiseren
van Franciscaanse Wandelingen door
heel het land.
Op zondag 14 augustus organiseert
de Franciscaanse Beweging een spi-
rituele wandeling rond Heiloo van
ongeveer 13 km. Het thema op deze
dag is ‘de ware vreugde’. We vertrekken
vanuit de Willibrorduskerk (Wester-
weg 267) en we wandelen door het
groen in en om Heiloo, waarbij de
historische lijnen nog opvallend
zichtbaar zijn. Ook komen we langs
Heiligdom OLV ter Nood.
Programma: 
10:00 uur: viering + koffie en thee na
11:30 uur: vertrek, na een korte inlei-
ding over het thema. We pauzeren bij
een horecagelegenheid, consump-
ties voor eigen rekening.
Rond 15:30 uur terugkomst en een
gezamenlijk afsluitend moment.
Kosten: € 5,00 
Aanmelden: ter plaatse of via
shop.franciscaansebeweging.nl
We hopen dat u, dat jij ook komt.

Jaarmarktconcerten
Woensdag 6 juli zijn er weer de be-
faamde gratis Jaarmarktconcerten,
om 11.00 uur in de Ter Coulsterkerk
en om 13.30 in de Witte Kerk.
Muzikale medewerking wordt ver-
leend door het combo "Met z/n Vij-
ven", de Panfluitiste Ester Meulmees-
ter en organist Dub de Vries. 
Sjoerd de Jager
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Liggen in de zon
 
Ik hoor het licht het zonlicht pizzicato
de warmte spreekt weer tegen mijn gezicht
ik lig weer dat gaat zo maar niet dat gaat zo
ik lig weer monomaan weer monodwaas van licht.
 
Ik lig languit lig in mijn huid te zingen
lig zacht te zingen antwoord op het licht
lig dwaas zo dwaas niet buiten mensen dingen
te zingen van het licht dat om en op mij ligt.
 
Ik lig hier duidelijk zeer zuidelijk lig zonder
te weten hoe of wat ik lig alleen maar stil
ik weet alleen het licht van wonder boven wonder
ik weet alleen maar alles wat ik weten wil
 
Hans Andreus


