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Vacatures enzo....
HEILOO - De vacaturecommissie heeft inmiddels haar jaarverslag bij de
kerkenraad ingeleverd. Er zijn dit jaar vijftien (!) mensen gevonden om een
taak in onze gemeente op te pakken. Bijvoorbeeld hebben we, sinds begin
januari, twee diakenen erbij en dat is heel fijn.
Er zijn echter ook zorgen. Het aantal pastorale vacatures wil maar niet veel
kleiner worden. Daar hebben we ook het afgelopen jaar ons best voor gedaan,
maar het is niet gelukt.
We zoeken ook mensen voor beheerstaken, jeugdwerk en het kerkblad.
Wat ook urgent is, is om iemand te vinden die verstand heeft van eletrotech
nische zaken (geluid, beamer, verlichting e.d.). Wanneer u daar aardigheid in
heeft en wellicht ook wat tijd, horen we dat graag.
Ook als u iets anders zou willen doen kunt u contact met ons opnemen, we
zoeken dan samen naar wat wenselijk is en wat u past...
De vacaturecommissie, Nita Buitink (072-5334186),
Jannie Edelman (072-5334312) en ds. Edward Kooiman (072-8885550)

Gegevens Limmen
www.pknlimmen.nl
Zuidkerkenlaan 25, 1906 AC Limmen
Koster: D. Denekamp, 072-5052871
dik.denekamp@hetnet.nl
Predikant:
ds. F.J. van der Wind, 072-5336634
Kennemerstr.weg 303, 1851NC Heiloo
fjvanderwind@hotmail.com
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: NL21FVLB 0699 7411 49
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Limmen
Ledenadm. mw. P.T. Koelemeij 
072-5051556, rkoelemeij@hetnet.nl
Ons Huis: D. Denekamp, 072-5052871
Zuidkerkenlaan 23, 1906 AC Limmen

Gegevens Heiloo
www.pknheiloo.nl
Ter Coulsterkerk:
Holleweg 111, 1851 KE Heiloo,              
072-5334552
Witte Kerk:
Heerenweg 32, 1851 KS Heiloo
Kosters: coörd.: J. de Hoop, 072-5321920 
Predikanten:  
ds. E. Kooiman, 072-8885550
ejkooiman@ziggo.nl
ds. H. Ruitenbeek,  072-8885550
hruitenbeek@ziggo.nl
Ypesteinerlaan 19, 1851 WG Heiloo
ds. F.J. van der Wind, 072-5336634
fjvanderwind@hotmail.com 
Kennemerstraatweg 303, 1851 NC Heiloo
Kerkenraad: 
Postbus 180, 1850 AD Heiloo
Voorzitter: J.J. Mulder, 072-5320080
preses@pknheiloo.nl
Scriba: mw. R.D. van Diest
072 - 5323500, scriba@pknheiloo.nl
Bank: t.n.v. Protestantse Kerk Heiloo
NL85INGB 0000 2762 01
Diaconie: Postb. 307, 1850 AH Heiloo
Secr.: mw. N. Buitink
Bank: NL85RABO 0336 4700 88
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Heiloo
Ledenadministratie: 
mw. I. Bras, 072-5320344
ina.bras@telfort.nl

Kerkbalans & Periodieke gift
Uw kerkelijke bijdrage als periodieke gift kan veel geld schelen!
 
'Normale' giften zijn pas aftrekbaar vanaf 1% tot maximaal 10% van het inko-
men. Bij een periodieke gift gelden die grenzen niet en is het hele bedrag
aftrekbaar.
Uw jaarlijkse kerkbalans-bijdrage kunt u ook als periodieke gift doen. U legt
dan in een 'Overeenkomst periodieke gift' vast dat u gedurende minimaal 5 jaar
jaarlijks een gift doet. Hierin staat ook dat de schenking vervalt ingeval van
overlijden, werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Benodigde gegevens van
de kerk (fiscaal-nr) zal de kerkrentmeester invullen.
Dat het hele bedrag aftrekbaar is betekent al snel dat de fiscus 42% of zelfs
52% van de gift aan u ‘terugbetaalt’. Voor de kerk is het extra gunstig als de
gever (een deel van) dat bedrag aan de kerkelijke gift wilt toevoegen.
 
De belangrijkste voorwaarden zijn:
* Vastlegging van de gift in een 'Overeenkomst periodieke gift'
* De gift moet minimaal 1 maal per jaar gedurende 5 jaar worden gedaan.
* De bedragen moeten steeds (ongeveer) even hoog zijn.
 
Voor vragen hierover en/of voor een model-overeenkomst om van uw
Kerkbalans-bijdrage mogelijk een periodieke gift te maken, kunt u contact
opnemen met de kerkrentmeesters:
• Heiloo: J.Bras, 072-5320344 of  j.bras@telfort.nl
• Limmen: C.A.J. van den Berg, 072-5044133 bergheck@quicknet.nl
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Dit is een uitgave van de Protestantse
Gemeenten van Heiloo en Limmen
17e jaargang nr. 1, 1 februari 2017
 
Redactie:  tel. 072 - 5053449
Ida van Aller, Ad Edelman, Ditje van Genderen
De redactie behoudt zich het recht voor
ingezonden artikelen in te korten.
 
Bijdrage: 
Limmen: NL24RABO 0336 4007 64
Heiloo:    NL85INGB 0000 2762 01
t.n.v. Prot.Gemeente o.v.v. kerkblad 2017
 
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: 15 maart  2017
Kopij aanleveren bij:
kerkblad@pknheiloo.nl
uiterlijk dinsdag 28 februari 
logo's/foto's apart aanleveren 
 
www.pknheiloo.nl
www.pknlimmen.nl
 

Beste lezer,
 
 
 
Voor u ligt het eerste Kerkblad van 2017. De redactie heeft veel
zin het nieuwe seizoen! We hopen samen met u weer 9 mooie
nummers te maken met bijzondere artikelen, activiteiten, ver-
halen en gebeurtenissen binnen en buiten de gemeente.  
 
Als u een bijdrage wilt leveren bent u van harte welkom. In
verband met de beschikbare ruimte is het maximale aantal
woorden 200. Dan kan er nog een mooie foto bij geplaatst
worden.
 
Verder willen we u aan het begin van dit jaar nog herinneren
aan de vrijwillige bijdrage voor het kerkblad. U kunt het richt-
bedrag van €10,- (meer mag ook) overmaken naar:
Limmen: NL24RABO 0336 4007 64
Heiloo: NL63INGB 0000 183380
t.n.v. Prot. Gemeente o.v.v. kerkkblad 2017 
 
Rest ons nog u een goede start toe te wensen van het nieuwe
jaar!
 
Veel leesplezier,
 
de redactie
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Kerkdiensten
 
5 februari, 10.00 uur
 Ter Coulsterkerk:  ds. Hana-van Bruggen
jeugdkerk
collecte: GGZ, ter ondersteuning
muzikale kerkdienst
Prot. kerk Limmen: ds.F.J. van der Wind
collecte: KiA / landbouw Indonesië
 Cultuurkoepel: Theodora Klaver
m.m.v. Leonie en Zanggroep
 
12 februari, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. F.J. van der Wind
avondmaal
collecte: Kerk in Actie: project ZWO
Protestantse kerk Limmen: 
ds. H.R. Hummelen, Egmond-binnen
collecte: Groot Onderh. "Ons Huis"
 Cultuurkoepel: Marius Braamse
m.m.v. Saskia Terpstra
 
19 februari, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek
collecte: vluchtelingenwerk
Protestantse kerk Limmen:
ds. M. Beitler, Castricum
collecte: Stichting Noodfonds Castricum
 Cultuurkoepel: Marie-José van Bolhuis
m.m.v. Leonie en Zanggroep
 
26 februari, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. F.J. van derWind
m.m.v. Cantorij
collecte: Exodus
Protestantse kerk Limmen: 
ds. J. Bouma, Bilthoven
collecte: KiA: Exodus
 Cultuurkoepel: Marius Braamse
m.m.v. One More Voice
 
 5 maart, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. E.J. Kooiman
jeugdkerk
collecte: KiA: Rudolphstichting
Prot. kerk Limmen: ds. F.J. van der Wind
collecte: KiA: Rudolphstichting
 Cultuurkoepel: Hilda de Haan
m.m.v. Leonie en Zanggroep
 
12 maart, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. F.J. van der Wind
collecte: Resource Link Foundation
Protestantse kerk Limmen:
ds. D. van Arkel, Castricum
collecte: Dorcas
 Cultuurkoepel: Marie-José van Bolhuis
m.m.v. De Brug

ZWO-dienst
HEILOO - Op zondag 12 februari zal
de ZWO-commissie haar medewer-
king verlenen aan de dienst. 
De collecte is dan ook bestemd voor
ons project: Betere voedselvoorziening
door duurzame landbouw (Java).
Namens ZWO, Marianne Deinum

Gemeentevergadering
HEILOO - De kerkenraad nodigt u
allen uit voor een gemeentevergade-
ring op zaterdagmiddag 25 februari.
De kerkenraad wil u onder andere
plannen voorleggen over hoe verder
te gaan na het emeritaat van ds. van
der Wind vanaf 7 september 2017.
Ook andere lopende zaken kunnen
ter sprake komen.
Bij wijze van experiment vergaderen
we op een middag. Vanaf 15.30 uur
is er koffie en thee. De vergadering is
van 16.00 - 17.15 uur. Daarna is er
een hapje en een drankje en gelegen-
heid om met elkaar na te praten.
Wij hopen u die middag te kunnen
begroeten in de Ter Coulsterkerk.
Namens de kerkenraad,
Roelie van Diest, scriba.

 
19 maart, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek
m.m.v. One More Voice
collecte: Kerk in Actie: Moldavië
Prot. kerk Limmen: ds. E.J. Kooiman
collecte: Kerk in Actie: Moldavië
 Cultuurkoepel: Marius Braamse
m.m.v. Leonie en Zanggroep

Avond voor
contactpersonen
HEILOO - Elk jaar wordt vanuit het
Pastoraal Overleg een avond georga-
niseerd voor alle vrijwilligers uit de
wijkteams. De laatste jaren nodigen
we vaak sprekers uit die ons vanuit
hun werk en maatschappelijke orga-
nisatie beter leren kijken naar wat er
in onze wijken gebeurt.
Dit jaar is er opnieuw een spreker van
de Stichting Welzijn Heiloo. Karin van
Polen, cliëntondersteuner bij de
Stichting komt vertellen over ‘Een-
zaamheid’. Wij denken in de kerk dan
vaak allereerst aan ouderen. Maar op
deze avond leren we onze blik te
verbreden.
Eenzaamheid vermoeden is punt
één. Maar hoe breng je het vervol-
gens ter sprake? Ook daar zal het over
gaan. 
De avond is op donderdag 23 maart.
Inloop vanaf 19.45 uur, start om 20.00
uur en vanaf 21.30 uur is er een hapje
en een drankje.
Het Pastoraal Overleg.

Eritrese gemeenschap
in de Ter Coulsterkerk  
Zoals sommigen onder u wellicht
hebben opgemerkt komen er rond de
klok van twaalf uur in het wit geklede
mensen naar onze kerk. Het zijn or-
thodoxe christenen die behoren tot
de Eritrese kerk. 
Enkelen zijn woonachtig in Heiloo,
anderen wonen in Alkmaar of in het
AZC aldaar. Yodith, een Eritrese uit
Heiloo heeft vrijwilligerswerk gedaan
in de Ter Coulsterkerk en heeft ge-

vraagd of zij zondagsmiddags ge-
bruik mochten maken van het stilte-
centrum.
Men komt met ongeveer 25 personen
bij elkaar van 12.00 tot 16.00 uur.
Ze zingen met elkaar ter voorberei-
ding op de erediensten die gehouden
worden in hun traditie. Of ze hebben
bijbelcursus.
De Eritrese christenen mogen ge-
bruik maken van de H. Laurentius
(oud-katholieke kerk) en van de Sint
Laurentiuskerk (RK) in Alkmaar. Door
het hele land hebben kerken zich
beschikbaar gesteld voor de Eritreërs
die in Nederland verblijven, zoals in-
 Amsterdam, Rotterdam, Leiden,
Zwolle, Tilburg en Eindhoven.
Mariet Mooiweer
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Geloven Anno 2017, deel 1
ds. Hanneke Ruitenbeek
 
Ik was net een half jaar predikant. De telefoon! Meneer S. aan de
lijn: “Mijn moeder is overleden. Wilt u de begrafenis doen? Maar
niet te zwaar graag. Niet te christelijk, we doen het voor moeder,
WIJ hebben er niets mee”.
Jaren later. Ik ben lid geworden van de Atletiekvereniging in Hei
loo. Ik ga mijn eerste wedstrijd lopen in Egmond. Dat is op een
zondag. “Mag jij dan wel?”, vraagt één van mijn clubgenoten.
 
Hoe wordt er eigenlijk gedacht over kerk en geloof buiten
de kerkmuren? En hoe ga je daar mee om? Pas je je aan
om de aansluiting niet te verliezen? Of staat geloven juist
kritisch ten opzichte van wat ‘men’ gewoon vindt?
 
 
De Opleiding Missionaire Specialisatie
Afgelopen september ben ik - met zeventien collega’s uit
het hele land - begonnen met de tweejarige Opleiding
Missionaire Specialisatie. We bezinnen ons op vragen als:
waar liggen de kansen voor de kerk die zich wil verbinden
met de samenleving, waar kom je aan tegemoet? En waar
hou je aan vast, waar ligt de eigenheid en identiteit? De
vragen die op ons als predikanten afkomen, komen - in
zekere zin en in allerhande variaties - af op iedere gelo-
vige, elk kerk-mens, en elke geloofsgemeenschap. De
antwoorden van de generaties vóór ons alleen, voldoen
niet meer. Zij reageerden op vragen van hun tijd. Nu zijn
wíj aan de beurt.
 
 
Zuiver Christendom?
Terugkijkend op geschiedenis van de Zending zie je dat
overal ter wereld het christendom culturele en religieuze
gewoonten heeft overgenomen. Natuurlijk soms tegen
wil en dank en soms helaas pas na veel strijd. Maar de
cultuur blijkt dé ingang te zijn om de leefwereld van
mensen te leren verstaan en daar aansluiting bij te zoe-
ken. De zendelingen die ons hier in de Lage Landen het
geloof brachten kregen pas écht voet aan de grond nadat
ze stopten met het dichtgooien van heilige putten en het
omhakken van heilige bomen. Kijk naar onze eigen
symbolen rond Kerst en Pasen. Ze komen niet uit de
bijbel maar zijn cultuurgoed. Ze boden en bieden een
kans de christelijke boodschap van licht in het donker en
nieuw leven te verstaan. Ik denk dan ook dat je kunt
stellen dat een ‘zuivere’ vorm van Christendom niet be-
staat. Er is altijd vermenging en aanpassing geweest
tussen geloof en plaatselijke cultuur. 
 
 
Een christelijk tegenover...
Aan de andere kant hebben christelijke gemeenten ook
altijd kritiek geleverd op de cultuur. Alleen al het feit dat
in de eerste christelijke gemeenten zowel armen als rij-
ken, vrijen en slaven volwaardig deel uitmaakten van een
zelfde gemeenschap stond haaks op de toenmalige
omgangsvormen. Christenen onderscheidden zich door
hun leefwijze en identiteit nadrukkelijk van de hen om-

ringende cultuur. Ook deze tendens is door de geschie-
denis heen altijd zichtbaar gebleven. Van kloosters tot
christelijk-ecologische leefgemeenschappen en kerkge-
nootschappen die zich afschermen van moderne media
als t.v. en internet. 
Kortom: er is een constante beweging van meeveren,
aanpassen, afstand nemen...
 
 
Niet te zwaar, niet te christelijk
Terug naar voorbeelden van het begin en de begrafenis
die niet te ‘zwaar’, te christelijk mag zijn. Waar ligt de kans,
waar de identiteit? Elk rouwgesprek begint met luisteren
naar wat een familie te vertellen heeft. Je moet eerst
weten wat er leeft. Daar ligt de kans om aansluiting te
vinden en de ruimte aan te bieden die in kerk en geloof
voorhanden is. Die ruimte is enorm. Alles staat open:
muziekkeuze, rituelen, sprekers. Maar ze hebben mij erbij
gevraagd als dominee. Ik heb een minimum-pakket dat
hoort bij mijn persoon en ambt, mijn identiteit. Bijbel
lezen hoeft niet persé maar dan wil ik wel de ruimte
krijgen om een gebed én de zegen uit te spreken. Om zo
God ter sprake te brengen. Zo zoek ik mijn weg: beginnen
met luisteren, open staan voor vragen en vrijmoedig
spreken over je eigen inspiratiebron.
De halve van Egmond kan ik gewoon níet laten lopen...
En ik voel zelf geen beperking om vanuit de kerk of mijn
geloven dat op zondag te doen. Ik geniet er van. En ik ben
ook gewoon onderdeel van de samenleving, ga contac-
ten aan buiten de kerk en probeer daarin mezelf te blijven.
 
 
Van klein naar groot
Kansen om geloof ter sprake te brengen, kans en identi-
teit af te wegen, en na te denken over wat beslissend is
begint in het leven van alledag. Maar gaat verder. Een
volgende keer over andere levensterreinen.
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Wij gedenken 
Op 2 januari is Jaap Swart overle-
den. Zijn leven stond in het teken van
zijn gezin en zijn liefde voor het bak-
kers-vak. Daarnaast had hij gouden
handen die konden maken wat hij in
zijn hoofd had. 
Jaap verafschuwde de scheidslijnen
tussen kerken. Dat was één van de
redenen waarom hij graag als Protes-
tant vanuit de Willibrorduskerk be-
graven worden. Dat is gebeurd op
zaterdag 7 januari in een oecumeni-
sche dienst met twee voorgan-
gers, Ton Steeneart vanuit de Katho-
lieke Kerk en ondergetekende.Daarna
hebben we Jaap begraven op de
Willibrordushof.Wij wensen troost
toe aan allen die Jaap missen.            
         
Ds. Hanneke Ruitenbeek
 

Bedankt!
Op de laatste zondag van het kerkelijk
jaar kreeg ik een mooi boeket bloe-
men met een kaart met de hartelijke
groeten van de gemeente. Hartelijk
dank daarvoor. Na een wat lange
periode van ziek zijn en herstellen
mag ik weer genieten van elke nieu-
we dag.
Hartelijke groeten,
Ineke Peitsman

Na drie en twee weken ziekenhuis en
twee zware darm operaties ben ik
sinds twee december weer thuis
met een goede uitslag, waar wij heel
blij mee zijn.
Ook blij was ik met alle kaartjes en
telefoontjes. Het doet je goed dat
zoveel mensen aan je denken.
Nogmaals bedankt,
Annie en Egbert Evers.

Wel en wee
HEILOO
Mw. Meiboom (Molenweg) heeft
begin dit jaar opnieuw een hersenin-
farct gehad. Dat was weer behoorlijk
schrikken. Na een aantal dagen in het
ziekenhuis is zij nu weer thuis. Het
gaat naar omstandigheden vrij aardig
en er is voorzichtig optimisme over
haar herstel. We hopen er met haar
het beste van.
 
 
De familie Biesma (Bosboom Tous-
saintweg) is verhuisd naar Heerhugo-
waard. Het heeft even geduurd, maar
gelukkig wonen ze nu weer bij el-
kaar. Hun nieuwe adres is: Zuyder
Waerd, Waterkant 1, kamer 3, Titania-
laan 15, 1702 AZ in Heerhugowaard.
We blijven - ook op enige afstand -
met hen verbonden.
Op de valreep bereikte de redactie het be
richt van het overlijden van dhr. Gerben
Biesma op 19 januari.
In het komende kerkblad verschijnt een in
memoriam.

Boekbespreking
Jos Palm, Moederkerk. De ondergang van
Rooms Nederland.
Is dit gezien de titel een mooi boek
voor protestanten om het Lutherjaar
mee te beginnen, en te lezen dat na
500 jaar Luther het ook in Nederland
gewonnen heeft?  ‘Rooms’ is tenslot-
te de term waarmee protestanten de
katholieken pleegden aan te duiden,
en niet: ‘katholiek’.  Nee, dat is het
niet. De reden waarom ik aandacht
vraag voor dit boek is dat er sterke
parallellen zijn tussen wat er sinds de
jaren ’50 van de vorige eeuw in
Rooms-katholiek Nederland gebeur-
de en de veranderingen in geloof,
cultuur en levensstijl van protestan-
ten. Jos Palm is een journalist en
historicus die opgroeide in een ka-
tholiek gezin. Met humor en liefde
vertelt hij over het leven van zijn
ouders en hun gezin in de naoorlog-

se periode van verzuiling, en het
verdwijnen van die leefwereld. In die
wereld stonden protestanten en ka-
tholieken nog tegenover elkaar. 
De almacht van de priester, het ge-
zinsgeluk van de jaren vijftig, het
waren de idealen van het Rijke Room-
se leven waarmee Jos Palm werd
opgevoed. Maar toen kwamen de
vernieuwing en verwarring van de
jaren zestig. Het was voor de gewone
gelovigen alsof er geen God meer
was, geen hemel, en geen ‘meneer
pastoor’. Tot overmaat van ramp
zagen ze hun kinderen achter nieuwe
goden aanlopen: Marx, Mao, Che
Guevara. 
Dit is een boeiend en ontroerend
boek omdat je erin leest hoe de ze-
kerheden van een oudere generatie
werden afgebroken, en er geen, of
slechts tijdelijk, nieuwe voor in de
plaats kwamen. Het idee van een
eigen levensstijl (“gij geheel anders”)
vind je evengoed bij de protestantse
zuil. In plaats van meneer pastoor was
daar voor velen de dominee een
centrale figuur in het kerkelijk leven. 
De ondergang van Rooms Nederland
oude stijl was gevolg van een breder
maatschappelijk proces, van de ont-
zuiling en secularisatie van Neder-
land, en niet een triomf van de pro-
testanten. Voor Palm en voor ons
blijft de vraag wat we van die tradities
als waardevol moeten behouden en
koesteren.
Atlas Contact. ISBN 978 90 467 0492 9. Jaar
van uitgave; 2012, 20158. 10 €.
Geert Booij
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Groenekerkenactie 
 
Duurzaamheid is een veelgehoorde term - ook in de kerk.
Van verkooptafel voor fairtradeproducten tot een stevig
beleid over hoe duurzaam de gemeenschap wil zijn.
In andere geloofsgemeenschappen ligt de nadruk op
verwondering over de schepping en zorg voor de natuur.
Weer anderen zien om naar mensen die lijden onder de
gevolgen van armoede en onrecht. Naast het bidden en
geven van geld voor diaconale projecten, is er een
groeiende vraag naar meer doen dan dat. Of beter gezegd:
meer doen dan dat.
 
Met de GroeneKerkenactie willen 'Kerk in Actie' en 'tear'
stimuleren dat geloofsgemeenschappen duurzamer en
groener worden en dat zij - van beginner tot duurzaam-
heidexperts - elkaar kunnen vinden en stimuleren. De
actie richt zich op alle geloofsgemeenschappen die actief
aan de slag willen gaan met duurzaamheid, sociale
rechtvaardigheid en het vergroenen van de eigen ge-
meenschap.
 
Stap voor stap
Als geloofsgemeenschap kun je met duurzaamheid heel
veel kanten op: kiezen voor eerlijke koffie, groene stroom
of bewust bankieren bij een bank met dezelfde idealen.
Om het overzichtelijk te maken, zijn de stappen ingedeeld
in zes categorieën, manieren. Daarbij is elke stap gewoon
een stap. Dus er is geen gewenste volgorde en elke stap
- ambitieus of niet - is een stap in de goede richting.
Hier volgen enkele voorbeelden bij die manieren:
 
 

Geloof en inspiratie: een themadienst of start-
zondag gebruiken als aanknopingspunt om
duurzaam leven aan de orde te stellen. Orga-
niseer lezingen en leeractiviteiten en/of deel
met elkaar praktische tips.

 
Energie en klimaat: Onderzoek hoe u het ener-
gieverbruik in de kerk kunt verminderen, bijv.
door het verbeteren van isolatie, handiger te
stoken en met energiezuinig licht. Gebruik
groen gas en groene elektriciteit.

   
 

Schepping en natuur: Promoot de producten
van de moestuin van gemeenteleden. Schrijf
erover of deel en eet er samen van. Zo samen
genieten past helemaal bij duurzaam kerkzijn.
 

 
 

Bewust inkopen doen: Koop minder producten,
gebruik fairtradeproducten, bijv. koffie, thee,
sap, suiker, koekjes, wijn, bloemen, theedoe-
ken en/of gebruik tweedehandsproducten.

 
 
 

 
 

 
Geld: Bankier bij een eerlijke bank en spaar of
beleg geld zo duurzaam mogelijk. Collec-
teer eens speciaal voor een duurzaam project.
 

 
 

Willen wij, als geloofsgemeenschap, duurzaamheid als
'rentmeesterschap' zien in onze verantwoordelijkheid
om de aarde goed te beheren en gebruiken?
Moeten we eerst een allesomvattend plan maken, met
zonnepanelen en al, of zijn we al begonnen, met kleine
stapjes? Wat is kan een volgende stap zijn?
Voor meer ideeën én voorbeelden van 'Groene Kerken': 
www.groenekerken.nl en www.kerkinactie.nl/duurzaamleven

 
Beleid en aanpak: Begin met kleine haalbare
stappen.Organiseer bijv. een filmhuisavond,
thema-avond of cursus over duurzaamheid.
(Rond de Waterput, 7 maart  - zie pag.11) 
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Anonieme gift
LIMMEN - Begin januari is bij het
kerkelijk bureau een envelop bezorgd
met daarin het mooie bedrag van
€ 2000.
Conform de wens van de anonieme
gever is dit bedrag verdeeld tussen de
diaconie en de kerkrentmeesters, de
laatsten zullen het besteden voor het
onderhoud van het kerkgebouw.
Sybren Boukes

26 februari:  Kerk in Actie-Exodus
Exodus biedt opvang en ondersteu-
ning aan ex-gedetineerden en gede-
tineerden in de laatste fase van hun
straf die gemotiveerd zijn uit de cri-
minaliteit te stappen. Deze (ex-)gede-
tineerden kunnen terecht in één van
de tien Exodushuizen, verspreid in
het land, oa in Alkmaar, of bij een
maatje uit het Exodus- vrijwilligers-
netwerk.
Daarnaast biedt Exodus vrijwilligers-
netwerk hulp aan familieleden van 
(ex-)gedetineerden en hun (kind)e-
ren om elkaar maandelijks te ont-
moeten in een kindvriendelijke ruim-
te in de bajes en zo te werken aan een
goed contact. Meer dan 1500 vrijwil-
ligers zijn actief in het netwerk. 

5 maart: Jeugddorp de Glind
In De Glind wonen ongeveer 120 uit
huis geplaatste kinderen en jongeren
die niet meer thuis kunnen wonen.
Deze kinderen en jongeren zijn
kwetsbaar. Door moeilijke omstan-
digheden en aanleg kunnen ze ge-
makkelijk in de knel raken. In Neder-
land zijn ongeveer 45.000 kinderen
uit huis geplaatst.
De Rudolphstichting ontwikkelt
vernieuwende zorgprojecten en ge-
zinshuizen in Jeugddorp de Glind en
in de rest van Nederland. Daardoor
krijgen deze kinderen de kans die ze
verdienen. De Rudolphstichting is
een vereniging van diaconieën van
de Protestantse Kerk in Nederland.

Veel handen . . . 
HEILOO - diaconie in de kersttijd
 
Zondag 11 december 2016: Een feestelijk
gezicht al die Bijbelse Dagboeken op
de sober versierde tafels. Een Kerstat-
tentie als teken van verbondenheid
voor onze gemeenteleden van 85
jaar en ouder. Gesorteerd op adres en
gereed voor aflevering. Eén van de
afkondigingen in de eredienst was
het verzoek hieraan mee te helpen.
Dat kwam helemaal goed. Geweldig.
 
Donderdag 15 december 2016: De Kerst-
viering, voorbereid samen met de
dames van de Ontmoetingsgroep en
hun achterban, werd een waardevol-
le middag . De Kerstsfeer ontstond als
vanzelf door ontmoeting, bidden,
zingen, luisteren, geven èn eten: met
dank aan alle helpers!
 
De collecte was voor het Minima-Kerst-
Extraatje. Het leverde een mooi be-
drag op. De initiatiefnemers van deze
actie (PCI en Diaconie) ontvingen ook
andere donaties. De Gemeente Hei-
loo zorgde ervoor dat veel Kerst-ex-
traatjes konden worden uitgereikt.
 
Zomaar drie acties die alleen door veel
handen succesvol konden worden.
Dank voor uw hulp!
Namens de Diaconie, Jannie Willemstein

Lakens & riemen
voor 'De Kloof' in Amsterdam
 
Je zult toch in plaats van een touw
met een échte riem om je middel
lopen, om zo je broek op te houden.
En ook een laken hebben om op en
onder te slapen. Deze spullen maak-
ten deel uit van de kleding e.d. die de
dak- en thuisloze bezoekers van In-
loophuis De Kloof in Amsterdam
kregen van kerkgangers in Heiloo en
Limmen en van kerkgangers van de
oecumenische Dominicusgemeente
in Amsterdam.
Maar dit was niet het enige: zelfge-
breide mutsen en sjaals, sokken en
handschoenen, maar ook schoenen,
truien, T-shirts, (spijker)broeken en
zakdoeken werden gedoneerd: wel
honderd (vuilnis)zakken vol!
En tussen deze kleding zaten zelfs
enveloppen met donaties waarmee
onder andere het vervoer van de
spullen naar Amsterdam gefinanci-
eerd kon worden. Echt ge-wel-dig! 
Tijdens de uitvaart van Jaap Swart op
7 januari werden onder andere de
volgende woorden gesproken: “Maak
er ’n mooi, warm, liefdevol, inspire-
rend en samenbindend jaar van!”
De kerkgangers van de Ter Coulster-
kerk, de Corneliuskerk, de Willibror-
duskerk en van de Dominicuskerk zijn
al op deze weg!
Hartelijk, hartelijk dank! Ton Steenaert

Collectes bij de kerkdiensten
5 februari Limmen: Werelddiaconaat 
(landbouw Indonesië)
Kerk in Actie draagt bij aan het orga-
niseren en trainen van boeren. Vrou-
wen krijgen daarbij in het bijzonder
aandacht, omdat zij minstens de helft
van het werk doen, maar vaak ach-
tergesteld zijn en minder loon ont-
vangen. 
 
12  februari Heiloo: ZWO-project
Betere voedselvoorziening door duurzame
landbouw. Kerk in Actie steunt het
werk dat Trukajaya, een diaconale
organisatie, doet voor de plattelands-
gemeenschappen. Trukajaya leert de
boeren hoe zij landbouw bedrijven
met respect voor milieu én Javaanse
traditie. En helpen de gezinnen hun
voedselpatroon te veranderen.
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Uit de kerkenraad Limmen
 
Beleidsplan
Eind 2016 heeft de kerkenraad het
beleidsplan besproken. Gekeken is
welke plannen zijn gerealiseerd en
welke in gang zijn gezet. Daarnaast
zijn nieuwe doelen geformuleerd.
 
De activiteiten van ‘Rond de Water-
put’ en van de Raad van Kerken Cas-
tricum worden beter onder de aan-
dacht gebracht. Het Kerkblad is hier-
voor een prachtig medium. Hiermee
wordt tegemoet gekomen aan de
vraag naar meer geloofsverdieping.
 
Het multifunctioneel maken van het
kerkgebouw is in 2016 in gang gezet.
De nooduitgang vanaf het balkon is
al klaar. Hierbij is er naar gestreefd zo
weinig mogelijk aan het bestaande
interieur en de kleurstelling te veran-
deren. Er is een doorgang gemaakt in
de bestaande kast in de consistorie-
kamer, zo goed gecamoufleerd, dat
een niet ingewijde niets ziet.

In de hal van de kerk is geheel in stijl
een kastenwand geplaatst. Nu kan in
de vroegere opslagruimte links van
de toren de nieuwe keuken worden
geplaatst. In 2017 wordt de rest van
het verbouwplan gerealiseerd.
 

500 jaar Protestantisme
 
Op 31 oktober 2017 is het 500 jaar
geleden dat Maarten Luther zijn 95
stellingen vastspijkerde aan de deur
van de slotkerk te Wittenberg.
Deze haast mythische gebeurtenis en
de uitwerking hiervan, wordt vaak
gezien als het begin van de Reforma-
tie en van wat we nu ‘protestantisme’
noemen, een vernieuwingsproces dat
de kerk en de wereld heeft veranderd.
 
Vanaf 31 oktober 2016 tot en met 31 okto
ber 2017 organiseert de Protestantse

Het pastoraat heeft in de zomer-
maanden de ‘koffie-plus’- ochtenden
ingevoerd. Hierbij werd enige diep-
gang in de gesprekken gebracht met
behulp van “waarden-kaarten”. Deze
extra bijeenkomsten in de ‘stille’
maanden waren erg succesvol en
zullen voortgezet worden.
 
Eén van de nieuw geformuleerde
doelen, het nemen van maatregelen
op weg naar een groene/duurzame
kerk, is in 2016 al gestart met het
schenken van heerlijke fair trade
koffie!
 
Het geüpdate beleidsplan is te lezen
op de website (pknlimmen.nl).
 
Emeritaat
Op 7 september 2017 hoopt onze
predikant, ds. F.J. van der Wind, met
emeritaat te gaan. Wij zijn erg blij dat
hij heel 2017 beschikbaar blijft voor
de preekbeurten.
De kerkenraad wisselt momenteel
van gedachten met Heiloo over deze
nieuwe situatie. Bij het zoeken naar
een mogelijk gezamenlijke oplossing
spelen voor Limmen de zelfstandig-
heid en de eigenheid van de gemeen-
te een grote rol. De belangen van de
gemeente en haar continuïteit staan
hierbij voorop.
Zodra de kerkenraad tot een concreet
voorstel is gekomen, worden de ge-
meenteleden uitgenodigd voor een
gemeenteavond om dit te bespreken.
Lies Koenderman

95 speldenprikken
 
In 1517 spijkerde Maarten Luther zijn
95 stellingen op de deur van de slot-
kapel te Wittenberg. 500 jaar protes-
tantisme later zijn de gevolgen van
die stellingen nog steeds niet uitge-
werkt – als theologische mokersla-
gen klinken ze de eeuwen door tot
vandaag aan toe.
Scriba René de Reuver: "Wanneer we
stilstaan bij 500 jaar protestants zoeken we
géén mokerslagen – die zijn op het wereld
toneel van vandaag al voldoende te horen.
We zoeken prikkeling, herkenning, mild
heid, zelfspot."
Rikkert Zuiderveld werd gevraagd om
95 speldenprikken te schrijven, die
bedoeld zijn voor een 'milde glim-
lach'. Bijvoorbeeld: Het volgen van Jezus
is niet moeilijk; het moeilijkste zijn al die
mensen die vinden waar je heen moet.
Het is te bestellen voor € 2 via 
www.protestantsekerk.nl/webwinkel

Kerk tal van activiteiten in de vorm
van een estafette door het hele land.
Ook de kerken in Noord-Holland
doen mee met een aanbod dat spe-
cifiek ingaat op kerklied en liturgie.
Vrijdag 10 februari in de Grote Kerk
in Schagen waar ds. Jan Smelik zal
spreken over de kerkzang van 1600
tot heden.
Vrijdag 17 maart in de Ontmoetings-
kerk in Julianadorp waar ds. Mirjam
van Veer spreekt over het avondmaal
in de tradities van de Reformatie.
Vrijdag 7 april in Warmenhuizen zal
Gerard Leegwater twee cantates in-
leiden die daarna gezongen worden
door Collegium Vocale Camerata.
Vrijdag 12 april in Winkel gaat het
over de veranderingen in het kerklied.
 
Alle avonden beginnen om 20.00 uur
en zijn gratis voor iedereen toegan-
kelijk. Voor nadere informatie kijk op
de website van de classis:
www.classisalkmaar.nl
ds. Hanneke Ruitenbeek

9



Ontmoetingsmiddag
Donderdag 16 februari om 14.15 uur
is er een ontmoetingsmiddag. Deze
middag komt de heer F.Wilbers ons
vertellen over de stichting Gered
Gereedschap.

Sobere maaltijd 
LIMMEN - Oecumenische maaltijd in
de 40-dagentijd.
 
Vrijdag 3 maart in 'Ons Huis'
De maaltijd, georganiseerd door het
Oecumenisch platform Limmen, begint
om 18.00 uur. Bij deze veertigdagen-
tijd (ook wel vastentijd genoemd)
hoort het woord ‘versoberen’. Dit wil
zoveel zeggen als: Je laat iets staan
opdat er ruimte ontstaat voor de
diepere vragen van het leven. Een
stukje solidariteit ook in deze wereld
waar miljoenen mensen bijna niets
hebben.
 
Versoberen, inkeer en ontmoeting
Deze drie begrippen zijn de ingre-
diënten van deze soepmaaltijd die
voor iedereen toegankelijk is. Voor
jong en oud, alleenstaande of gezin,
allen zijn van harte welkom! We zitten
rond één grote tafel. Voor de maaltijd
wordt een korte overweging gehou-
den en gebeden. Er wordt afgesloten
met een lied. Een aansprekende vorm
van liturgie waar u zo bij kunt aan-
schuiven.
 
Soepbord en lepel meenemen
We stellen het op prijs als u zelf een
soepbord of soepkom en lepel mee-
neemt. Om de maaltijd goed voor te
kunnen bereiden, vragen we u om
zich vóór 2 maart op te geven bij
Margreet Denekamp: 072-5052871
of margreetdenekamp@outlook.com
 
Tiny Briefjes, pastor Johan Olling, ds. Floor
van der Wind en Margreet Denekamp

Woensdag-koffie-Limmen
 
Woensdag 15 februari én woensdag
15 maart bent u allen, vanaf half
elf, van harte welkom op de koffie-
ochtend in Ons Huis aan de Zuidker-
kenlaan te Limmen. 
Voor vragen en/of vervoer: 
Margreet Denekamp (072-5052871) of  
Lies Koenderman (072-5052073)

Oecumenische
maaltijd en viering
HEILOO - In de eerste volle week van
de Veertigdagentijd is er een Oecu-
menische maaltijd.
In de voorbereidingstijd voor Pasen
wordt versobering en vasten gezien
als een manier om na te denken. Wat
heb je nu écht nodig in het leven? Wat
is overbodig?
Wij nodigen u uit voor een eenvou-
dige maaltijd om dit samen te over-
wegen. Iedereen is van harte welkom.
Na de maaltijd is er een kort medita-
tief moment in de Kapel rondom de
regel uit het gebed ‘Onze Vader’: ‘Geef
ons heden ons dagelijks brood’.
Welkom in de Ter Coulsterkerk op
donderdag 9 maart vanaf 17.45 uur.
De maaltijd begint om 18.00 uur, het
meditatief moment om 19.00 uur.
Graag van te voren opgeven. Wij
vragen € 3,50 voor de kosten.
Pastor Herman Helsloot en ds. Han-
neke Ruitenbeek

 
Wereldwijd leven honderden miljoe-
nen mensen in armoede. Gered Ge-
reedschap zet zich in om de leefom-
standigheden van die mensen te
verbeteren. Uitgangspunt daarbij is
de overtuiging dat iedereen op de
wereld recht heeft op een zelfstandig
bestaan en dat mensen zelfstandig-
heid prefereren boven continue
hulpverlening van buitenaf.
 
U bent allen van harte welkom. Heeft
u vervoer nodig neemt u dan een dag
tevoren tussen 9 en 12 uur contact op
met de heer v.d. Raa tel: 5333199.
Overige inlichtingen Ria op den Kel-
der tel: 5338895.
 
De volgende ontmoetingsmiddag is
op 9 maart. Deze middag zal in het
teken staan van het werk van de
stichting EVEAN thuiszorg in samen-
werking met V.P.T.Z. Wat kunnen zij
voor u doen? Evean is er voor ieder-
een die zorg en ondersteuning nodig
heeft. Zij helpen u graag met verple-
ging, verzorging en ondersteuning
thuis. Ook is er de mogelijkheid om
vragen te stellen.
 
Wij ontmoeten u graag op deze ge-
zellige middagen.
Marijke de Groot.

Valentijnsconcert
Zaterdagavond 11 februari om
20.00u is er in de Ter Coulsterkerk aan
de Holleweg te Heiloo een concert in
het teken van Valentijnsdag. 
Muzikale medewerking aan dit con-
cert wordt verleend door een bekend
muzikaal gezelschap met de sopraan
Annika Glimmerveen, Hans Dijkgraaf
bariton, de Letlantse violiste Sandra
Strausa, de fluitiste Erica Vogel, win-
naar van verschillende fluitconcour-
sen, de pianiste Rineke de Wit en de
organist Dub de Vries.
Kaartverkoop (€10) vóór aanvang
concert. Informatie: 072-5332703.
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In de komende weken zijn er o.m. de
volgende activiteiten:
 
Preek van de leek
Ook dit seizoen hebben we weer drie
mensen uit de regio bereid gevonden
om op een zondagnamiddag hun
inspiratie in het leven met ons te
delen in de zogeheten “Preek van de
Leek”. Deze tweede zondagmiddag
'preekt' de heer Kees Kroone uit Lim-
men. Door zijn internationale werk
kwam hij met heel veel bedrijven,
mensen, culturen, religies en politiek
in aanraking. Ook moest hij consta-
teren dat het op veel plaatsen ont-
breekt aan begrip en respect voor
anderen. Dat kan leiden tot grote
conflicten en problemen. 'Respect' is
dan ook de titel van zijn preek. Na de
preek is er onder het genot van een
drankje gelegenheid om na te praten
over de preek met de spreker of an-
dere aanwezigen.
Zondag 19 februari, 16.00 uur: Wit-
te kerk, Heerenweg 32, Heiloo
Er is een collecte bij de uitgang

‘Mijn hart woont elders’
Pauline Seebregts, Gottfrid van Eck
In deze vertelvoorstelling met live
muziek staan waargebeurde verha-
len centraal van twee vluchtelingen,
Mounir uit Syrië en Ayisha uit Ethio-
pië/Eritrea. Zij ontmoeten elkaar toe-
vallig ergens in een wachtkamer in
Nederland. Tijdens het lange wach-
ten vertellen ze elkaar hun verhaal.
Ze delen hun verscheurdheid en
verlangen, maar ook de hoopvolle
momenten. Wat leeft er in het hart
van de ander? Wat maakt dat mensen
zich ‘vreemd’ of ‘thuis’ voelen?
Waar woont hun hart? 
Een verhaal dat raakt in het hart. 
Zondag 5 maart om 16.00 uur, Pro-
testantse Kerk, Zuidkerkenlaan 25, Limmen
Collecte bij de uitgang.

Respect voor de aarde en de natuur
Een avond over de veranderingen in
het denken over “schepping” en “na-
tuur”, nieuw belicht.
Over de keerzijden van de groeiende
vraag naar voedsel en grondstoffen
en energie en het effect op de natuur
en de schepping.
Naast richtingwijzers vanuit de we-
tenschap zelf en vanuit de politiek,
bijv. zoals besproken op de Conferen-
tie over het milieu in 2015 in Parijs,
luisteren we naar de visie op 'leven
met grenzen' van Rowan Williams
(tot 2012 hoofd van de Anglicaanse
Kerk) en de gezaghebbende Ency-
cliek 'Laudato Si'  die in mei 2015 is
uitgebracht door Paus Franciscus.
Dinsdag 7 maart, 20:00 uur, inde Ter
Coulsterkerk. Kosten € 3,-
Inleider: prof. Henk Bikker

Evangelie
naar Maria Magdalena 
Componiste Heleen van Es is al lang
geïnteresseerd in de apocriefe ge-
schriften; de evangeliën die de offi-
ciële bijbel niet gehaald hebben,
waaronder het Evangelie naar Maria
Magdalena. Van dit evangelie zijn 2
tekstfragmenten teruggevonden. Omdat
de beide strookjes papyrus die be-
waard gebleven zijn van dit evangelie
bladzijdenummers hebben en één
ervan het einde vormt, weten we
hoeveel bladzijden het originele
Evangelie naar Maria bevat heeft.
Maria de Groot heeft als dichteres en
theologe het evangelie weer heel
gemaakt door de ontbrekende pagi-
na’s te schrijven. Deze tekst heeft
Heleen van Es op muziek gezet voor
koor, spreekstem en orkest. 
Omdat zij een spirituele sfeer wilde
scheppen, heeft ze gekozen voor
zachte mystieke instrumenten: harp,
marimba, kalimba (duimpiano), fluit,
en af en toe wat slagwerk. 
Dinsdag 28 februari, 20 uur, Dorpskerk
Castricum, Vrijwillige bijdrage na afloop

pag. 12: Lutherzwaan, Jeltje Hoogenkamp

 
Joods erfgoed in de schatkamer
van de Cornelius
Onze liturgische tradities gaan terug
op Joodse gebruiken bij feest-, ge-
denk-, en gewone dagen. Aan de
hand van enkele Joodse voorwer-
pen wil pastor Jan Veldt u inwijden
in die rijke Joodse traditie van Sabbat
en Seder.
Woensdag 8 maart, 10 uur: Pastorie
Corneliusparochie, Dusseldorperweg
74, Limmen. Opgave j.veldt@simpc.nl

 
Voor meer informatie: zie het infor-
matieboekje van Rond de Waterput
of www.ronddewaterput.nl

www.rvkcastricum.nl

(uit: '95 speldenprikken' - zie pag.9)
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