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Zomerprogramma
koffiedrinken
LIMMEN – Woensdag 17 juli en 21
augustus bent u van 10.30 tot 12.00
uur van harte welkom op de koffie-
ochtend in ´Ons Huis´ aan de Zuid-
kerkenlaan 23 in Limmen.
In de ´stille´ zomermaanden juli en
augustus organiseren wij juist dan
een speciale 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 we na de kof-
fie nog een drankje met elkaar drin-
ken.
Wilt u zich wel even aanmelden bij
Margreet Denekamp(tel:5052871) of
bij Lies Koenderman(tel:5052073)?
Zij kunnen dan gelijk vervoer voor u
regelen.
Iedereen is van harte welkom!

Scholen in de kerk
Groep 8 van basisschool de Duif is
bij onze kerken op excursie geweest.
Er kwamen 31 leerlingen - 3 groepen
van 10 - naar de Witte Kerk, Steven
Kalverdijk beklom met hen de toren,
waarbij ze een steen bewonderden
van 800 jaar oud, die hij meegeno-
men had. Gerard speelde de bruilofts-
mars op het orgel, waarvoor hij een
spontaan applaus kreeg. Ik heb hen
door de kerk geleid en verteld over
doop, preekstoel, grafstenen en
waarom mensen naar de kerk gaan.
Nadat de leerlingen nog een half uur
getekend hadden, fietsten ze naar de
Ter Coulsterkerk, waar ze drinken en
wat lekkers kregen van Fia Brouwer
de Koning. Hanneke Ruitenbeek nam
hen mee de kerk in, waar de leerlin-
gen vragen konden stellen en leerden
over de oases in de kerk en waarom
de kerk soms een rustpunt betekent
in het drukke leven.
Alle leerlingen bedankten voor de
leuke excursie en gingen met een
bouwplaat van de Witte Kerk en een
stripboek - voor de school - over
Jezus‘ leven weer weg.
Thuisgekomen nam ik een telefoon-
tje aan van leerlingen van de
Paulusschool met de vraag of ze een
excursie konden krijgen… met 31
leerlingen… 25 Juni staat dit gepland,
dus als u dit leest hebben we de vol-
gende school er ook op zitten. We
overwegen om meer scholen uit te
nodigen, u hoort nog van ons…
Roelie van Diest

Kom Erbij
op zaterdag 13 juli van 14.00 tot
16.00 uur in Ons Huis in Limmen
N.a.v.  de actie Tafels van Hoop van
Kerk in Actie organiseren we een
ontmoetingsbijeenkomst in ‘Ons
Huis’ voor nieuwkomers in Limmen.  
Vluchtelingen hebben misschien
behoefte aan onderling contact en
contact met andere inwoners van
Limmen. We proberen dat invulling
te geven door bij elkaar te zijn met
koffie, thee en wat lekkers.
 
Naast ontmoeten kunnen we b.v. een
kennismakingsspel of andere spelle-
tjes doen, we kunnen muziek maken
of samen zingen.
Iedereen, volwassene of kind is van
harte welkom!  Op deze manier wil-
len we vluchtelingen laten weten dat
ze welkom zijn. En dit is een mooie
manier om elkaars gedachten, cul-
tuur en houding beter te begrijpen.
Doet u ook mee?
Namens de diaconie,
Elleke Metz-Meijer
el_metz@hotmail.com

Op donderdag 4 juli en donderdag 1
augustus bent u weer van harte
welkom bij de maaltijd in de Ter
Coulsterkerk.
Het menu hangt de zondag vooraf-
gaand in de hal van de kerk. Er wordt
rekening gehouden met dieet als u dit
bij aanmelding even doorgeeft.
De kosten voor het drie-gangenme-
nu met koffie of thee na afloop be-
dragen € 5.  Een glas wijn of frisdrank
kost €1,50.
U kunt u opgeven via het formulier in
de hal of bij Gina Timmerman:
g_timmerman50@kpnmail.nl of
072-8795384 (tot dinsdag 20.00 uur). 

U2-Rockdienst
in de Muziektuin Schagen
De kerken van Winkel, Schagen Harenkar
spel, Callantsoog, Krabbendam en Zij
pe organiseren zondag 7 juli om 19.00
uur een rockdienst in de Muziektuin (Loet
10) te Schagen.
Inhoudelijk zijn de liedjes van U2
sterk idealistisch van aard, waarbij
duidelijk te merken is waar de bron
ligt van de inspiratie: in het christelijk
geloof. Hun teksten bevatten veel
bijbelcitaten en gebedselementen.
Dit bracht ‘rockdominee’ Jan Andries
de Boer, predikant in Winkel, er al
meer dan 13 jaar geleden toe de mu-
ziek van U2 in de kerk te brengen. Zijn
eerste ‘U2-dienst’ vond in maart 2006
plaats in Broek op Langedijk, waar hij
toen dominee was.
Ds. Jan Andries de Boer heeft een
nieuw programma geschreven: ‘Visi
on over Visibility II – En toch…’. Het is een
soort vervolg op de derde dienst, die
‘Vision over Visibility’ heette, naar een
zinsnede uit een U2-song uit 2009.
‘Vision over Visibility’ is een oproep

om bij het maken van onze keuzes
het visioen te laten gaan vóór het nu
waarneembare.  Het is nu nog nodi-
ger dan ooit om te blijven dromen -
van dingen die kunnen. En dat wel
degelijk in de kracht van het geloof.
En dat is dan ook de boodschap van
deze nieuwe dienst waar u kunt ge-
nieten van live-muziek van U2 door
de U2-coverband U2two.
De toegang is vrij. Er is wel een collecte.
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Vertrekken . . . op weg gaan
 
 
Vertrekken is allereerst uit zichzelf treden.
De korst van egoïsme stukbreken,
die ons gevangen tracht te houden in ons eigen 'ik'.
 
Vertrekken, dat is ophouden rond zichzelf te draaien,
alsof men het middelpunt van de wereld en van het leven was.
 
Vertrekken, dat is zich niet laten opsluiten binnen de problemenkring
van het wereldje waartoe wij behoren;
hoe belangrijk dat ook mag zijn, de mensheid is veel groter -
en die moeten we juist dienen.  
 
Vertrekken, dat is geen kilometers verslinden,
zeeën oversteken, of supersonische snelheden bereiken.
Het is in de allereerste plaats,
zich openstellen voor anderen,
hen ontdekken, hen tegemoet gaan.
 
Don Helder Camara

 foto: luidklok op de Peloponnesos (Griekenland) - fam. Edelman
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25 augustus, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek
collecte: De Vijfhoek (Heiloo)
Protestantse Kerk Limmen: 
ds. P. Verhoeff, Alkmaar
collecte: Groot Onderhoud Ons Huis
GGZ: Hilda + ZomerZingen 
 
1 september, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. E. Kooiman
collecte: Missionair Kerkproeverij
Protestantse Kerk Limmen:
ds. A.A. van Kampen, Wieringerwaard
collecte: De Bondgenoot
GGZ: Marie José + Zanggroep

Kerkdiensten
voor evt. wijzigingen: zie websites
 
7 juli, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: 
ds. N. Gillebaard, De Rijp
collecte: Kerk in Actie vakantiepret
Protestantse Kerk Limmen: 
ds. H.R. Hummelen, Egmond-Binnen
collecte: Kerk in Actie vakantiepret
GGZ: Marie José + ZomerZingen
 
14 juli, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: 
ds. A. Kramer, Heiloo
collecte: Barthimeus/Sonneheerdt
Protestantse Kerk Limmen: 
ds. L.J. Rasser, Amsterdam  
collecte: Barthimeus/Sonneheerdt
GGZ: Marc + ZomerZingen  
 
21 juli, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. E. Kooiman
collecte: AMCHA 
Protestantse Kerk Limmen: Avondmaal
ds. R.J. Blaauw, Heiloo
collecte: Sticht. Lerato
GGZ: Marius + Zanggroep
 
28 juli, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek
collecte: Oec. centrum 'de Zwaan'
Protestantse Kerk Limmen:
ds. S. Rozendal, Alkmaar
collecte: Oec. centrum 'de Zwaan'
GGZ: Wessel + ZomerZingen
 
4 augustus, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: 
ds. M. Braamse, Alkmaar
collecte: St. Vrouwen Pastoraat SG
Protestantse Kerk Limmen:
ds. N.E. Boon, Assendelft
collecte: St. Vrouwen Pastoraat SG
GGZ: Marie José + ZomerZingen
 
11 augustus, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. E. Kooiman
collecte: KiA onderwijs Zuid-Afrika
Protestantse Kerk Limmen: ds. H. Ruitenbeek
collecte: KiA onderwijs Zuid-Afrika
GGZ: Marc + ZomerZingen
 
18 augustus, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: 
ds. B. Seelemeijer, Heerhugowaard
collecte: Stichting Epafras
Protestantse Kerk Limmen: 
ds. H.R. Hummelen, Egmond-Binnen
collecte: Stichting Epafras
GGZ: Marius + ZomerZingen

Kindernevendienst
Tijdens de kindernevendienst in de
Ter Coulsterkerk wordt er een bijbel-
verhaal verteld op het niveau van de
basisschoolkinderen. Daarnaast is er
alle tijd om samen te vieren, te knut-
selen, spelletjes te doen en nog veel
meer. Kortom, voor de kinderen alle
aandacht op een positieve manier.
De zomerstop dit jaar is van 14 juli tot
en met 25 augustus.
1 September gaan we weer een mooie
start maken samen met de kinderen.

Gegevens Heiloo
www.pknheiloo.nl
Ter Coulsterkerk:
Holleweg 111, 1851 KE Heiloo
072-5334552
Witte Kerk:
Heerenweg 32, 1851 KS Heiloo
Pastores:
ds. E. Kooiman, 072-8885550
ejkooiman@ziggo.nl
ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550
hruitenbeek@ziggo.nl
A. Martens, 06-224 940 89
a.martens@pknheiloo.nl
(maandag, dinsdag en woensdag)
Kerkenraad:
Postbus 180, 1850 AD Heiloo
Voorz: mw. R.D. van Diest 072-5323500
Scriba: mw. N. Buitink
scriba@pknheiloo.nl
Bank: t.n.v. Protestantse Kerk Heiloo
NL85INGB 0000 2762 01
Diaconie: Postb. 307, 1850 AH Heiloo
Secr.: mw. N. Buitink
Bank: NL85RABO 0336 4700 88
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Heiloo
Ledenadministratie:
mw. I. Bras, 072-5320344
ledenadminisratie@pknheiloo.nl

Gegevens Limmen
www.pknlimmen.nl
Zuidkerkenlaan 25, 1906 AC Limmen
Koster: D. Denekamp, 072-5052871
dik.denekamp@hetnet.nl
Predikanten:
ds. E. Kooiman, 072-8885550
ejkooiman@ziggo.nl
ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550
hruitenbeek@ziggo.nl
Kerkenraad:
Scriba: mw. D. v. Genderen
072-5053449; pglimmen@gmail.com
Bank: t.n.v. Prot. Gemeente Limmen
NL24RABO 0336 4007 64
Diaconie: mw. M. Denekamp
072-5052871
Bank: NL66RABO 0373 7382 18
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Limmen
Ledenadm.: mw. M. Nell, 072-5055826
ledenadministratie@pknlimmen.nl
Ons Huis: D. Denekamp, 072-5052871
Zuidkerkenlaan 23, 1906 AC Limmen

Doventolk - 25 augustus
Zondag 25 augustus zal in de Ter
Coulsterkerk een doventolk aanwe-
zig zijn. Dat betekent dat er die zon-
dag extra gasten in onze kerk aanwe-
zig zullen zijn.
De Interkerkelijke Commissie Doven-
pastoraat in Noord-Holland zorgt er
voor dat elke zondag in de regio een
dienst gehouden wordt die toegan-
kelijk is voor doven.
Het thema van de dienst zal zijn ‘U laat
me wonen in een vertrouwd en veilig huis’.
Een citaat uit Psalm 4.
Er zullen afbeeldingen te zien zijn van
het werk van Marga Jelles. Zij gebruikt
Textiele Werkvormen en laat zich
inspireren door de bijbel.
Iedereen is van harte welkom.
Ds. Hanneke Ruitenbeek

Crèche 
in de Ter Coulsterkerk 
Ook in de zomerperiode is er elke
zondag een crèche bij de zondags-
diensten in de Ter Coulsterkerk.
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Toeschouwer of deelnemer?
Een vrije meditatie bij 1 Korintiërs 9: 24 - 26a
“Weet u niet dat van de atleten die in het stadion een
wedloop houden er maar één de prijs kan winnen? Ren
als de atleet die wint. Iedereen die aan een wedstrijd
deelneemt beheerst zich in alles; atleten doen het voor
een vergankelijke erekrans, wij echter voor een onver-
gankelijke. Daarom ren ik niet als iemand die geen doel
heeft.”
 
Tour de France
Een paar jaar geleden waren we op vakantie in Norman-
dië. Het toeval wilde dat precies in de drie dagen dat wij
in een dorpje waren neergestreken, daar de grote kara-
vaan met de Tour de France langskwam. En zoals het
goede toeristen betaamt trokken wij, gewapend met
klapstoeltjes en een goed gevulde koelbox, naar het
parcours en nestelden ons langs de weg. En je kunt wel
zeggen: we waren niet helemaal de énigen die op dat
idee waren gekomen... Tjonge, wat een drukte! Duizen-
den toeschouwers in afwachting van het spectaculaire
circus dat òns zou gaan vermaken. Wij zaten achterover,
aan de kant - en de sporters gingen aan de slag, op de weg.
 
Toeschouwers
We moesten overigens vooral oefenen in geduld, want
het bleek een soort van wandeletappe te zijn en ze waren
uren achter op het schema. Maar gezellig was het wel, en
het uitstel van het spektakel gaf mij de gelegenheid om
een bespiegeling in mijn dagboek te schrijven bij deze
situatie. Want ‘toeschouwer zijn’ - of misschien scherper
gezegd: consument zijn - dat zie je steeds vaker om je
heen. En dan bedoel ik natuurlijk niet alleen de vele
sportevenementen door het jaar heen, maar ik bedoel de
breedte van onze samenleving en ook de kerk!
 
Consumenten
Het consumentengedrag bepaalt niet alleen grote delen
van onze maatschappij, maar is ook langzaam de kerk in
geslopen. De kerk is steeds meer een service-instelling
geworden, waar mensen halen wat ze nodig hebben op
het moment dat hun past. Kerkmensen gedragen zich als
consumenten, als toeschouwers, die - als het ze niet
bevalt - weggaan en naar een andere ‘aanbieder’ stappen,
die wél levert wat ze graag consumeren; horen of zien.

 
Langs de lijn
Er is een term voor, die in dit verband vaak wordt gebruikt:
het ‘tribune-syndroom’. Het is de houding van een toe-
schouwer die veilig op zijn plekje op de tribune zijn
oordeel geeft over het spel, maar zelf altijd buiten schot
blijft. Het is de neiging om van achter de krijtlijnen
hoofdschuddend toe te zien en te oordelen over goed en
fout, terwijl dat - als het om geloof gaat - een misvatting
is. Want er is helemaal geen archimedisch punt van
waaruit jij kan oordelen of iets goed is of kwaad, of iets
wáár is of niet. Er is geen scheidsrechterstoeltje van
waaruit je een definitief oordeel kan vellen of de bal in is
of uit, als u begrijpt wat ik bedoel... In het geloof gaat het
er nou juist om dat je niet aan de kánt staat, maar in het
veld. Het kan niet zo zijn dat geloof alleen iets is van
beschouwing; van oordeel, en al dan niet consumeren.
 
Geloof, Hoop en Liefde
Een oordeel over anderen, terwijl je eigen aandeel buiten
beschouwing blijft is helemaal de bedoeling niet. In het
geloof gaat het in de eerste plaats over onszelf en over
ònze rol op het speelveld van het leven of - nog breder -
in de wereld tussen andere spelers in het veld. Dus niet
de rol van toeschouwer, maar van directbetrokkene, van
deelnemer. Een ander woord voor ‘deelnemer in het
geloof’ is leerling, of discipel. Dát is waar Jezus op uit is:
hij zoekt discipelen, geen consumenten of toeschou-
wers...
 
Hij zoekt mensen die bereid zijn hun leven in te richten
volgens de spelregels van geloof, hoop en liefde. Bereid
te leven vanuit de HOOP dat het anders zal worden, het
GELOOF dat het anders kan, en vanuit de LIEFDE die
anders ziet en anders doet.
 
Het is aardig om te zien dat de apostel Paulus in boven-
genoemde tekst, de wereld van de sport gebruikt om juist
dít punt duidelijk te maken. Dat we niet achterover
kunnen leunen in ons klapstoeltje, maar dat het op de
weg gebeurt. Want zo werden leerlingen van Jezus ge-
noemd: “Mensen van de Weg”, niet die van langs de kant
van de weg...
 
Ds. Edward Kooiman
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Mensen gevraagd..
HEILOO - Ook nu willen we weer enkele
vacatures onder uw aandacht brengen.
 
1. Het Pastoraal Overleg is op zoek
naar iemand die - namens de kerk -
in de hele gemeente mensen wil
bezoeken die een jubileum te vieren
hebben. Een 50-jarig huwelijk bv., of
iemand die 85 jaar wordt of zelfs 100!
Voor steeds meer wijken worden
deze taken te veel, vanwege te weinig
vrijwilligers. Daarom deze nieuwe
‘wijk-overstijgende’ functie.
2. We zoeken nog één iemand, of
beter nog: twee mensen die koster
willen zijn in de Witte Kerk bij kerk-
diensten en andere kerkelijke activi-
teiten. (concerten e.d. worden al door
anderen gedaan). Op dit moment
steunt alles op te weinig mensen om
de kerkelijke activiteiten in de Witte
Kerk te kunnen waarborgen.
3. We zoeken iemand die mee wil
denken in de commissie ´Rond de
Waterput´. Deze oecumenische com-
missie organiseert jaarlijks vele acti-
viteiten op het gebied van geloofs-
verdieping en spiritualiteit. Wij zoe-
ken iemand die een beetje handig is
met de computer en met opmaak van
documenten, posters en het jaarlijkse
informatieboekje. Maar ook meeden-
ken over de inhoud is wenselijk.
Heeft u interesse in een van de taken, of wilt
u iets anders doen? Neem dan contact op
met één van de ondergetekenden.
 
Namens de vacaturecommissie,
ds. Edward Kooiman (ejkooiman@-
ziggo.nl of 8885550), Jannie Edelman
(5334312 of edelman@quicknet.nl)

Op maandag 13 mei is Gerritje
Zwaantina Boersma overleden.
De laatste jaren van haar leven woon-
de ze in Overkerck.
Ze is in 1926 geboren in Arnhem. Ze
kon goed leren maar als oudste
moest ze op een gegeven moment
haar baan opzeggen om thuis te
helpen. Ze was een actieve vrouw
met veel interesses. Ook in het leven
van de kinderen, klein- en achter-
kleinkinderen.
Toen ze haar einde voelde naderen
zei ze dat goed geweest was. Ze heeft
nooit veel gezegd over God of geloof,
alleen dat ze diepgelovig was.
In een mapje lag een gedicht van
Geert Boogaard: ‘De Psalmen staan
beschermend om mij heen’. In de
dienst van Woord en Gebed bij haar
afscheid lazen we in Psalm 139, over
God die ons beter kent dan wij onszelf
kennen. Het gedicht van Boogaard
eindigt met de woorden: ‘Dat ik er
was staat eenmaal op een steen. Dat
ik er zijn zal staat bij God geschreven’.
In dit vertrouwen dat Gerrie Boersma
in goede handen is, is zij begraven op
de begraafplaats aan de Holleweg.
Dat het haar familie en allen die bij
haar hoorden mag troosten.
Ds. Hanneke Ruitenbeek

In Memoriam
Op 29 maart is overleden Ineke de
Hoop-van der Zee. Zij woonde met
haar man Jaap aan de Ewisweg.
Op 4 april is er een dienst van Woord
en Gebed gehouden in de Ter Coul-
sterkerk. Jaap heeft daarbij zelf een
overzicht geschetst van het leven van
zijn vrouw Ineke. Dochter Marieke en
dochter Areke, bijgestaan door zoon
Roel, belichten haar rol meer als
moeder en oma.
Ineke de Hoop is eerst onderwijzeres
geweest in het basisonderwijs. Toen
de kinderen groter werden keerde het
onderwijs terug, maar dan specifieker
en wel gecombineerd met sport. Zij
gaf zwemtraining aan de selectie van
de zwemclub in het zwembad van
Castricum. Zij heeft ook taalonder-
wijs gegeven aan vluchtelingen en
nieuwkomers.
Centraal in de liturgie stond Psalm
139. Dochter Joanne participeerde in
de liturgie. Als je alleen al de eerste
strofe van deze psalm leest, ontstaan
er gedachtig aan Ineke gelijk al die-
pere lagen. De zinnen worden stuk
voor stuk als het ware gebeden tot
God, de bron van ons leven. De
rouwbrief was heel bijzonder. Als je
de rouwbrief tegen het zonlicht
houdt, lichten de symbolen van de
geloof, hoop en liefde op: een ruim
hart, een teken van Christus, een
anker, en in de hoek een klein hond-
je, want Ineke hield van dieren. Doch-
ter Marieke ontwierp de rouwbrief.
Ineke heeft de laatste jaren met veel
geduld het basismateriaal van dit
papier geknipt, zodanig dat het ver-
der tot handgeschept papier verwerkt
kon worden. Ons kennen is onvolko-
men. Gods kennen is tenslotte een
volkomen gekend worden. Zo blijven
dan geloof, hoop en liefde, maar de
meeste van deze is de liefde.
Na de dienst heeft de teraardebestel-
ling plaatsgevonden op Begraafplaats
Soestbergen in Utrecht.
Troost en kracht voor haar man Jaap,

die zijn vrouw Ineke tot op het laatst
heeft verzorgd. Hij is daarbij zo veel
mogelijk bijgestaan door de kinderen
en kleinkinderen. Zij is mede omringd
door enkele van de nieuwe Nederlan-
ders, voor wie Ineke zo veel heeft
betekend.
Ds. F.J. van der Wind

ZWO-Heiloo
De ZWO-commissie zoekt iemand
om mee te denken over zaken rond-
om Zending, Werelddiakonaat
en Ontwikkelingssamenwerking. In-
formatie geven over en geld inzame-
len voor projecten en tevens het
voorbereiden van ZWO-kerkdiensten
behoort hierbij tot de kerntaken.
Wilt u ons komen versterken en
meehelpen om aandacht te vragen
voor ons Rwanda-project?
Laat dit weten aan de vacaturecom-
missie! (zie hierboven) of aan de
scriba: scriba@pknheiloo.nl.
Namens ZWO Marianne Deinum
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Hans en Gerdien de Zee
 
Hans en Gerdien de Zee zijn lid van
de Protestantse Gemeente in Lim-
men en zijn al een jaar of vijf bezoe-
kers van de kerkdiensten in de peni
tentiaire inrichting Zuyderbos in Heer-
hugowaard. Er zijn vijf groepen van
vrijwilligers vanuit de kerken in de
regio, en iedere groep is eenmaal per
5 weken aanwezig. In de kerkdienst
op zondagochtend, die meestal 45
minuten duurt, gaat of een protes-
tantse predikant, of een R.K. gevan-
genispastor voor. De vrijwilligers
schenken na afloop van de dienst in
de kerkzaal koffie voor de gedetineer-
den die de dienst bezoeken (meestal
ongeveer 30 mensen), ze maken een
praatje met hen en vragen hoe het
met ze gaat. Sommige gedetineerden
verblijven maar kort in Zuyderbos,
anderen jaren, waardoor er iets meer
van een band kan ontstaan.
 
Hans en Gerdien zijn beiden gepen-
sioneerd, maar hebben beiden ruime
ervaring met maatschappelijk werk
en zijn dus geknipt voor dit werk.
Hans heeft lang gewerkt voor het
Leger des Heils in Amsterdam en
Zaandam en Gerdien werkte in dien-
stencentra van de protestantse ker-
ken in Noord-Holland en als vrijwilli-
ger voor De Regenboog in Amster-
dam, een stichting voor opvang van
drugsverslaafden.
 
De kerkdienst is voor de gedetineer-
den die eraan deelnemen een be-
langrijk sociaal moment in de week,
waar ze ook andere gedetineerden
die ze kennen, zien.
Gerdien en Hans vertelden me dat
niet iedereen begrijpt waarom ze dit
werk doen. "Het zijn toch criminelen, de
mensen die in de gevangenis zitten" zeg-
gen sommigen. Maar door de contac-
ten tussen vrijwilligers en gedetineer-

Enquête inrichting
kerkzaal Ter Coulster
De kerkenraad buigt zich momenteel
over de vraag hoe wij onze kerkzaal
wat intiemer kunnen maken en te-
vens denken we na over het realise-
ren van een 'warmer welkom' bij het
binnenkomen van de hal. Daphne
van der Knijff is binnenhuis-architect
op het gebied van kerkgebouwen
onze adviseur. Zij kan met ons mee-
denken, om te kijken hoe we tot een
mooi resultaat kunnen komen. Daar-
toe zal zij op 25 augustus de kerk-
dienst bijwonen, waarna zij in de
koffiekamer graag aan de gemeente-
leden een kleine vragenlijst voorlegt.
De bedoeling hiervan is dat zij de
gemeente wil leren kennen, om zo te
weten wat belangrijk is voor u. Wat
zou u anders willen zien? De kerk is
van ons allen en uw mening is dus
belangrijk.
De vragen staan hieronder afgedrukt,
zodat u er vooraf over kunt nadenken.
We zijn benieuwd naar uw antwoor-
den, die we op de gemeentemiddag
met u zullen delen.
1. Voor mij is waardevol in deze kerkzaal ...
2. Als ik iets aan deze kerkzaal zou mogen 
     veranderen is dit ...
3. Je kunt zien, dat dit onze kerkzaal is,
     omdat ... 
4. Wat ik mis in deze kerkzaal is ...
5.  Ik zie onze gemeente over 10 jaar in deze 
     kerkzaal ...
Roelie van Diest

Felicitatie 
Willibrordusparochie
Ons bereikte het bericht dat de Willi-
brordusparochie per 1 juni onder-
steuning heeft gevonden bij de pas-
torale taken. De heer Paul Bindels, 49
jaar, is in 2014 tot diaken gewijd en in
de komende jaren zal hij Pastor Hel-
sloot ondersteunen in het werk in de
parochie Bron van Levend Water.
Voor zowel collega Helsloot alsook
voor de hele parochie is dit natuurlijk
bijzonder verheugend nieuws. Wij
feliciteren hen daarom heel hartelijk
met deze benoeming en hopen ook
in de toekomst op blijvende goede
samenwerking in de oecumene.
Ds. Edward Kooiman

Bedankt!!
Onlangs mocht ik namens u een
prachtige bos bloemen in ontvangst
nemen. Heel hartelijk bedankt daar-
voor en voor uw aandacht!
Een hartelijke groet aan u allen van
Nel Rademaker-Maaskant

Wat een verrassing was het om n.a.v.
mijn vervelende knieblessure prach-
tige bloemen te ontvangen, ook de
lieve kaarten en de gezellige bezoek-
jes. Het was heel hartverwarmend!
Hartelijk dank daarvoor!
Hartelijke groet, Margo Vaandrager

den wordt juist duidelijk gemaakt dat
mensen nooit mogen worden afge-
schreven, en dat er altijd verandering
mogelijk is. Niet voor niets is het be-
zoeken van gevangenen volgens
Mattheus 25: 35-36 een van de zeven
werken van barmhartigheid.
 
Naast de kerkdiensten is er nog een
activiteit: tegen Kerst wordt bij alle
gedetineerden persoonlijk door de
vrijwilligers een (bescheiden) Kerst-
pakket bezorgd. Dit wordt zeer ge-
waardeerd. Sommige kerken in de
regio steunen het bezoekerswerk
door middel van een collecte of een
bijdrage uit de middelen van de dia-
conie. Dit is een eenvoudige manier
om de waardering van ons allen voor
dit bezoekerswerk uit te drukken.
Geert Booij

Mensen in beeld
Hans en Gerdien de Zee
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Zending en Onderhoud
LIMMEN - De zendingsbus en de giften
kist (voor het onderhoud van de kerk),
die zich in de entree hal van de kerk
in Limmen bevinden, zijn onlangs
geleegd en de inhoud is geteld. Het
resultaat is   € 216,72 voor de zending
en € 167,20 voor het onderhoud van
de kerk. Een mooi resultaat! Alle gevers
hartelijk dank!
Het geld voor de zending is overge-
maakt naar Kerk in Actie/Bijbels-voor-
China. Het onderhoudsbedrag is met
dank ontvangen door de kerkrent-
meesters en voor dat doel weg gezet.
Een woord van dank voor koster Dirk
Denekamp, hij geeft op aanvraag,
belangeloos en gratis, rondleidingen
in de kerk en wijst de mensen op de
giftenkist en de zendingsbus.
Namens het college der kerkrent-
meesters Limmen, Jan Nell

Collectes bij de kerkdiensten

Tijd geven, tijd krijgen,
een bijzondere tijd!
 
In de week van 28
sept. t/m 5 okt. 
organiseren wij een
vakantieweek voor
mensen die niet
zelfstandig op va-
kantie kunnen. Dit vanwege hun li-
chamelijke beperking/zorgvraag. Wij
bieden dit aan in het luxe aangepaste
zorghotel Nieuw Hydepark in Doorn.
Gelegen in een bosrijke omgeving
midden in de natuur. In deze week
staat aandacht en tijd nemen, cen-
traal. Een enthousiaste vrijwilligers
groep maakt dit mogelijk.
Wij zijn echter op zoek naar
een zorg-professional om de conti-
nuïteit van zorg mede te waarborgen.
Ben jij een BIG-geregistreerd-ver-
pleegkundige of een actief werkende
verzorgende IG en toe aan een leuke
uitdaging? Dan zijn wij op zoek naar jou!!!
Deze bijzondere ervaring in ruil voor
jouw ervaring.
Nieuwsgierig? Op www.pszv.nl vind
je bij 'in gesprek met' verhalen van
gasten en vrijwilligers. Vragen: mail
naar info.pszv@gmail.com of vul het
contactformulier in op www.pszv.nl

21 juli: Stichting Lerato
De Stichting Lerato (lerato = liefde)
verleent steun aan het theologisch
onderwijs en aan de studenten van 
de Verenigende Gereformeerde Kerk
van Suider Afrika (VGK). De kerk heeft
dringend behoefte aan goed opgelei-
de en inspirerende leiders. Het Nor-
thern Theological Seminary in Preto-
ria begeleidt daartoe studenten in
hun theologische studie en in hun
maatschappelijke oriëntatie.
Het merendeel van de studenten is
niet in staat in de eigen kosten van
huisvesting, studie en levensonder-
houd te voorzien. Lerato wil daarbij
helpen door in Nederland fondsen te
werven, om voor alle studenten 20%
van hun inschrijfgeld aan de Univer-
siteit te kunnen betalen.
Zie ook: www.stichtinglerato.nl

4 augustus: 
Vrouwen Pastoraat, Seksueel Geweld
De VPSG is een oecumenisch cen-
trum in Noord-Holland voor begelei-
ding, advies en voorlichting betref-
fende godsdienst en incest/ seksueel
geweld. Medewerkers van de stich-
ting begeleiden mensen die het
slachtoffer zijn geworden van ge-
weld. In de individuele of groepsge-
sprekken wordt gekeken naar de rol
die godsdienst gespeeld heeft bij het
misbruik. De stichting kan niet zonder
de ondersteuning vanuit de kerken.

14 juli: Bartiméus
Bartiméus zet zich in onze samenle-
ving in voor de participatie van alle
300.000 mensen in Nederland die
blind of slechtziend zijn. We bunde-
len graag de krachten met iedereen
die zich hier voor in wil zetten: men-
sen met een visuele beperking en hun
verwanten, organisaties, professio-
nals en ieder ander die hier aan bij wil
dragen. De vereniging gaat uit van
een christelijke levensovertuiging en
hecht aan een goede relatie met de
kerken die mede de activiteiten finan-
cieel mogelijk maken.

18 augustus: Epafras
Epafras biedt al 35 jaar geestelijke
verzorging aan Nederlanders in bui-
tenlandse gevangenissen. Dit werk
blijkt in een grote behoefte te voor-
zien. In de gevangenis leven mensen
in een isolement en dat is extra sterk
als de detentie ver van huis plaats-
vindt. Op verschillende plaatsen in de
wereld brengen Nederlandse geeste-
lijk verzorgers hen een bezoek en
bieden steun (844 keer in 2018). Ze
bieden een luisterend oor en zoeken
naar een diepere laag. Wie ben jij? Het
zijn geen rechters of advocaten. Ze
zijn er voor de mensen die zij bezoeken.
Voor wie dat wil, bidden ze. En dat troost.

Winterkleding Zeemanshuis
Op 8 september gaat ds. Rasser, ha-
venpredikant in Amsterdam voor in
de dienst in Limmen. Deze zondag is
de collecte voor 'zijn' werk in het
zeemanshuis. In de haven van Am-
sterdam meren veelvuldig schepen
aan met een bemanning afkomstig
uit warmere streken. Zij zijn vaak niet
gekleed op ons klimaat. Ds. Rasser wil
hen graag van kleding voorzien waar
zij warm in blijven, zoals jassen, truien,
mutsen, sjaals en handschoenen.
De voorraad is bijna op!
Mocht u wat van deze kleding over
hebben, dan kunt u die voor de dienst
afgegeven. Mocht u niet in de gele-
genheid zijn dit die zondag te doen,
dan kunt u deze kleding vanzelfspre-
kend ook eerder aan ons kostersecht-
paar Denekamp overhandigen.
Namens de diaconie alvast hartelijk dank.
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Jaarrekening Kerkrentmeesters Limmen
De jaarrekening 2018 van de kerkrentmeesters is opge-
maakt en goedgekeurd. De jaarrekening staat in een
verkorte versie op de website www.pknlimmen.nl onder
het hoofd: kerkrentmeesters- ANBI/ kerkrentmeesters.
Het is mogelijk de volledige jaarrekening in te zien. Deze
ligt na ontvangst van het kerkblad, tot 28 juli 2019 ter
inzage bij kerkrentmeester Jan Nell. Graag vooraf een
afspraak maken via 072-505826. Geïnteresseerden kun-
nen ook een digitaal exemplaar opvragen.
De kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te
Limmen, Jan Korving en Jan Nell

Kerken in de buurt: de Ring
In de traditie van de Protestantse kerken wordt erg gehecht aan
de eigen kleur van een plaatselijke gemeente. Toch kent de Protes
tantse Kerk in Nederland (PKN) een Kerkorde. Dat klinkt misschien
streng en zwaar. Maar het is bedoeld als bindmiddel tussen al die
verschillende plaatselijke gemeenten. Een Classis bewaakt dit
proces. Gemeenten zijn geen eilandjes. Naast wat je ‘officieel’
verbindt worden er ontmoetingen georganiseerd tussen buurge
meenten. Daarvoor is de ring in het leven geroepen.
 
Wat is een ring?
Voorheen hoorden onze gemeenten Limmen en Heiloo
tot de Classis Alkmaar. Maar door de herindeling van de
Classes van vijfenzeventig naar elf, horen wij nu bij de
Classis Noord-Holland. Wat vroeger de classis was is sinds
1 mei 2018 de ring Alkmaar. Een ringbijeenkomst is géén
vergadering. De bedoeling is ontmoeting tussen buurge-
meenten. Er worden thema’s besproken, ideeën opge-
daan, zorgen gedeeld en mensen bemoedigen elkaar als
het allemaal niet zo loopt in je gemeente. De ring is een
rondtrekkend circus en de bijeenkomsten zijn steeds in
een andere gemeente uit de ring.
 
Wie komen er op de ring?
De oplettende kerkbladlezer heeft de aankondigingen
voor de ringbijeenkomsten opgemerkt. In principe is elk
gemeentelid welkom. Maar is er bijvoorbeeld een pasto-
raal thema, dan gaan de uitnodigingen ook expliciet naar
mensen die een pastorale taak vervullen, zoals in wijk-
teams en Pastorale Raden. Er zijn mensen die altijd naar
de ring komen omdat ze het leuk en inspirerend vinden.
Anderen komen af op het thema. Ik vind het leuk om als
mede-organisator te zien dat na een viertal bijeenkom-
sten mensen uit Limmen en Heiloo de weg naar de ring
hebben gevonden.
 
De ring in verandering
Na de herindeling van de Classes was het nog niet gedaan
met de re-organisatie. En dat treft met name onze ring
Alkmaar. Tot voorkort liep de grens van Texel tot Limmen,
met daartussen de kustgemeenten van Schoorl tot de
Egmonden, en de dorpen ten Oosten van Alkmaar.
Vanaf 1 juli behoren de gemeenten boven Alkmaar bij de
ring Noordkop. Dus voor ons geen bijeenkomsten meer
op Texel, of bijvoorbeeld in Den Helder of Julianadorp.
We krijgen er natuurlijk wel wat bij, namelijk:
Castricum, Uitgeest/Akersloot, Beverwijk, Heemskerk
en Velsen-Noord.
Dat betekent dat er nieuwe contacten gelegd moeten
worden. Dat geldt ook voor de collega’s in de werkge-
meenschappen, voor predikanten en kerkelijk werkers.
 
Afscheid
Vanaf 1 juli is de her-indeling van onze ring een feit. Er is
besloten om op 17 oktober a.s. van 16.00 - 19.00 uur een
laatste ringbijeenkomst ‘in de oude bedeling’ te organi-
seren. Waar en waarover, dat regelen we deze zomer. U
leest het in een volgend kerkblad.
 
Ds. Hanneke Ruitenbeek

€ 28.969 aan postzegels, kaarten en ...
In 2018 zijn er dozen vol postzegels en ansicht- en ge-
boortekaarten ingezameld in plaatselijke gemeenten. Na
sortering is dit verkocht op beurzen en aan handelaren.
De opbrengst hiervan - bestemd voor Kerk in Actie - was
maar liefst € 28.969!
Wellicht goed om te weten dat ook andere verzamelingen
welkom zijn, bijv. oude mobiele telefoons, lege toners en
cartridges. Maar ook munten, modelautootjes, speldjes
en oud speelgoed. Zo zijn een mooie munten- en een
modelautootjesverzameling met groot succes verkocht.
Doet u dit jaar ook weer mee? In de hal van én de Pro-
testantse Kerk in Limmen én van de Ter Coulsterkerk staat
een doos waar u de spullen in kunt deponeren!
Kijk voor meer informatie, bijv. over het starten van een inzame
lingsactie, op kerkinactie.nl/inzamelingsacties.

Kerkenraad Limmen
In de Kerkenraadvergaderingen van de afgelopen tijd zijn
de jaarrekeningen van de Diaconie en van de Kerkrent-
meesters vastgesteld. De Gemeenteavond is georgani-
seerd en de publiciteit daaromheen, om zo ook de ker-
kelijke buurgemeenten uit te nodigen. De Gemeentezon-
dag is aan de orde geweest en staat gepland voor zondag
13 oktober (zie volgend kerkblad).
De tentoonstelling ‘De Psalmen’ met werken van Marga
Jelles is optimaal benut. Zo zijn de predikanten van tevo-
ren geïnformeerd welke psalmen zijn uitgebeeld en zij
hebben daar aandacht aan besteed in de dienst. Ds.
Hanneke Ruitenbeek heeft zelfs haar preek opgebouwd
rond de werken en Marga Jelles gaf zelf een toelichting
op de bron van haar inspiratie. Tijdens de weekenden van
de bloemendagen is met inzet van vrijwilligers de kerk
open geweest voor bezoek aan de tentoonstelling en
bezichtiging van de kerk. Van deze opening werd enthou-
siast gebruik gemaakt.
Op de campings in de buurt zijn flyers rondgebracht om
vakantiegangers te informeren over onze kerkdiensten.
De zomervakantie gaat voor velen al beginnen. De ker-
kenraad vergadert in de zomer twee maanden niet, maar
uiteraard zijn wij beschikbaar voor vragen of bezoeken.
Wel gaan de koffieochtenden op de derde woensdag van
de maand gewoon door (zie pag.2).
Wij wensen de vakantiegangers een fijne tijd toe en
hopen dat ook de thuisblijvers van mooie zomerdagen
mogen genieten.                     Lies Koenderman
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Kracht om te veranderen

In de week van 8 t/m 15 mei waren
er zes Amerikanen in Heiloo op uit-
nodiging van ''Kracht om te verande-
ren''. 
Het doel was het delen van de liefde
voor God en mensen. Zoveel mensen
kennen God en zijn kerk niet of zoe-
ken naar geluk. Uit onze gemeente
hebben een aantal mensen meege-
werkt in die week. Er was in de kelder
van de Ter Coulsterkerk vier keer een
taalcafé, waar ieder mocht binnenlo-
pen om z'n Spaans of Engels op te
halen, onder het genot van koffie of
thee plus. Een tiental mensen zijn er
geweest en er zijn bijzondere ge-
sprekken en contacten ontstaan!

Oecumenisch Platform
Op 24 mei was er in Egmond aan Zee
een zgn. werkbezoek van het Oecume
nisch Platform Noord-Holland. Men
hoopt de samenwerking over kerk-
grenzen heen te stimuleren en men-
sen inspiratie op te laten doen over
wat er samen allemaal mogelijk is.
Na een gezamenlijke viering volgde
een wandeling langs de drie kerken
en werd een stukje geschiedenis
duidelijk. De oudste kerk verdween,
met het toen bestaande dorp, tijdens
een tsunami in 1841 in zee. De huidi-
ge PKN kerk, nu midden in het dorp,
werd voor de veiligheid een eind
buiten het toenmalige dorp her-
bouwd.
Daarnaast zijn er de katholieke kerk
‘OLV Onbevlekt Ontvangen’ en de
Oudkatholieke kerk ‘Sint Agnes’.
 
Vanuit het thema ‘Oecumenische
Viering: hier valt iets te beleven!’ 
werden daarna verhalen gedeeld.
Zoals van de Anglicaanse pastor, die
op Schiphol diensten leidt, waar va-
kantiegangers langskomen, maar
ook mensen die door fijne of verdrie-
tige redenen moeten reizen. Of ie-
mand die om een zegen vraagt.
In Alkmaar wordt een jaarlijkse Oe-
cumenische feestweek georgani-
seerd in de week na Pinksteren.
Oecumene in de verzorgingshuizen
kan ook een voorbeeld zijn van hoe
het kan: Wat bindt ons, niet wat
scheidt ons.
Ondanks alle verschillen tussen men-
sen, is elkaar zien belangrijk. In de tijd
waarin we nu leven is er veel onze-
kerheid en angst. Woorden van
troost, vertrouwen en hoop zijn dan
erg welkom! En we hebben een eeu-
wenoude Liturgie!
Zie: info@oecumenischplatformnh.nl
Ditje van Genderen en Elleke Metz

Gezicht op Egmond aan Zee, 
Claes Jansz. Visscher (II), 1615 - 1618

 
Twee woensdagen werden mensen
op de markt en bij het Loo uitgeno-
digd de Witte Kerk te bezoeken.
Zeer verschillende mensen bezoch-
ten de kerk en genoten van de gast-
vrijheid, de geschiedenis en de waar-
de van 1000 jaar delen van Gods
woord en liefde.
Mooie gesprekken over wat je gelooft
en hoe betrokken onze kerk is! Een
bezoeker vertelde zelf niet te geloven,
er ontstond een gesprek over ver-
schillende geloven. Aan het eind zei
hij "God is liefde". Ik kon niet anders
dan dat beamen.
Namens de vrijwilligers, Fia 

De Jacobsboeken
Olga Tokarczuk
 
Op dit ogenblik is Olga Tokarczuk de
belangrijkste schrijver van Polen. Van
haar twaalf verschenen romans zijn
er vier in het Nederlands vertaald.
Zij schreef een ronduit monumentaal
boek over een bijna vergeten hoofd-
stuk in de geschiedenis van Midden-
Europa. Hoofdpersoon is de joodse
religieuze leider Jacob Frank (1726 –
1791). Hij werd geboren in het deel
van de Oekraïne, dat toen bij Polen
hoorde. Hij riep zichzelf met succes
uit tot de nieuwe messias en slaagde
erin een enorme beweging op gang
te brengen. Zijn levensverhaal leest
als een detective. Hij belandde in een
Turkse gevangenis en bekeerde zich
tot de islam. Hij ontwikkelde een
eigen geloofsleer, op grond waarvan
de joodse gemeenschap hem in de
ban deed. Daarna liet hij zich samen
met zijn volgelingen dopen. De kerk
maakte daar een media-spektakel
van. Zijn gedachtengoed komt bij ons
soms als ronduit bizar over. Maar
grote indruk maakte op mij de wijze
waarop hij straatarme joden zonder
enig burgerrecht, kracht en waardig-
heid en ook enige welvaart wist te
geven.
Olga Tokarczuk beschrijft deze be-
weging met een indrukwekkende
kennis van zaken. Ronduit verbluf-
fend is haar vermogen om zich in te
leven in de wijze van denken en ge-
loven van deze beweging. Daarbij
benoemt ze rustig ook de schaduw-

zijden: het soms ernstig misbruik, dat
deze leider van zijn macht maakte.
Daarvan werden vooral vrouwen en
jongens het slachtoffer.
Pas op de laatste 150 pagina’s valt de
spanning iets terug. Jacob Frank
heeft zich dan gevestigd; letterlijk als
vorst op een kasteel in Duitsland. Na
zijn dood verliep de beweging en
toen Napoleon op het wereldtoneel
kwam, werd ze weggevaagd. Maar dit
boek bewaart de herinnering aan
deze bijzondere beweging.

Boekbespreking
door Bert Kramer
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Een luchtig slot
zomeravonden in de Slotkapel
Stel je voor: op een zomerse zondag-
avond woorden te horen die tot de
verbeelding spreken en daarbij mee-
gevoerd te worden door sprankelen-
de muziek … Ook deze zomer kan dat
in de sfeervolle Slotkapel van Egmond
aan den Hoef. Onder het motto 'een
luchtig slot' wordt daar al jaren poëzie
en muziek gespeeld met steeds een
ander thema. Dit jaar klinken op vier
zomerzondagavonden gedichten rond
het thema 'voorbij de grenzen', bij-
eengezocht en gepresenteerd door
wisselende voordragers en spelers.
Welkom bij een aandachtig mooi
klein uurtje op de volgende avonden:
21 juli: Ina Eilander - tekst, Alex
Thyssen - hoorn, Mayke Belet - piano
4 augustus: Edward Kooiman - tekst,
Jan van Aller - piano
18 augustus: Lies Sluis - tekst, Adri
Steenhoek- orgel/piano, Horst Hau-
sen – dwarsfluit/traverso
1 september Muziek-poëzie-ensem-
ble Achterom: Henk Engel, Hans v.d.
Laan, Henk van Meegen, Jan Tulp
Iedere avond is er een natuurarran-
gement te bewonderen.
Waar: Slotkapel, Egmond aan den Hoef
Om: 20.00 uur (Kapel open: 19.30 uur)
Entree: gratis. Na afloop: koffie/thee

Steunpunt Verlies & Rouw
in ’t Swaenennest
Het Steunpunt Verlies en Rouw is er
voor iedereen die een dierbare verlo-
ren heeft. Doel van het Steunpunt is
een luisterend oor te bieden en gele-
genheid te geven aan lotgenoten in
rouw om elkaar te ontmoeten. Te-
vens is er veel informatie aanwezig

over verlies- en rouwverwerking. 
Het Steunpunt is ontstaan vanuit
Oecumenisch Aandachtscentrum de
Zwaan en wordt begeleid door Marja
Ligterink en Eva Snieder-Nieuwhof,
beiden ervaren rouwbegeleiders. 
Het Steunpunt is elke derde dinsdag
van de maand geopend van 14.00 uur
tot 16.30 uur.
Van 14 tot 15 uur is er inloop en kunt
u elkaar ontmoeten en luisteren we
naar uw verhaal. Dan wordt er tot
16.30 uur een thema besproken of is
er een workshop of andere activiteit. 
Voel je 16 juli en/of 20 augustus 
welkom in ’t Swaenennest, Oude-
gracht 185 in Alkmaar.
Voor informatie kun je bellen met
Eva: 06-114 456 37

Zomerschool
Vrijheidskerk, Alkmaar
'Gods zinnen die ik onmachtig
streel' (Joost Zwagerman)
Was de eerste zomerschool in 2017
gewijd aan mystieke teksten van
middeleeuwse mystici en de tweede
school van vorig jaar aan mystieke
teksten van moderne vróuwen van
geloof, in augustus 2019 gaan we ons
verdiepen in bezinningsteksten en
gedichten over leven, zingeving en
geloof, geschreven door mánnen van
nu. We lezen o.a. Toon Tellegen, Niek
Schuman, Remco Campert, Rutger
Kopland en vele anderen.
Waar, wanneer en wat kost het:
Vrijheidskerk, Hobbemalaan 2a te
Alkmaar; de donderdagen en maan-
dagen 1, 5, 8, 12, 15 en 19 augustus,
van 10 - 12 uur; gartis, een vrijwillige
bijdrage is welkom. 
Leesmateriaal: de deelnemers (max.
40) krijgen een reader aangereikt.
Verdere informatie over de inhoud en
algemene leiding: Nielspeter Jans,
072-51 57 625; Jansponne@hetnet.nl
Opgave: Hannie Ulrich, 072-5120552
of per mail: Jansponne@hetnet.nl

Zomerwandelingen
Deze zomer ben ik vroeg terug van
vakantie. Er wachten dan nog lange
zomermaanden. Een goede gelegen-
heid om aan de wandel te gaan in de
eigen omgeving.
Alleen wandelen vind ik leuk, sámen
wandelen ook. Wie gaat er mee?
Ik organiseer twee zomerwandelin-
gen, een korte en een langere.
Een korte op donderdag 25 juli (4 à 5
kilometer) en 15 augustus de lange-
re (8 kilometer).
Onderweg kan gepraat worden. Maar
ik vind het ook mooi om een paar
elementen in te brengen waardoor
het wandelen een vorm van pelgri-
meren kan worden. Ik lees zo nu en
dan een tekst over de zomer en soms
lopen we een stukje in stilte. Dat geeft
de gelegenheid om de omgeving in
je op te nemen. Maar het geeft ook
de gelegenheid om wat bij jezelf te
mijmeren. We haasten ons niet.
Na afloop drinken we met wie tijd en
zin hebben nog even een bakje koffie
op een leuk terras in de buurt.
Wanneer en waar:
- donderdag 25 juli 9.30 uur, start bij
de Witte Kerk te Heiloo.
- donderdag 15 augustus 9.30 uur,
start bij de Adelbertusakker, Sint
Adelbertusweg (naast nr. 31) te Eg-
mond-Binnen (duinkaart meenemen!). 
Opgeven is handig maar hoeft niet.
Ds. Hanneke Ruitenbeek

Witte Kerk open
In de maanden juni, juli en augustus
is op de marktdag (woensdag) de
Witte Kerk van 11.00 - 16.00 uur geo-
pend. Van 12.00 - 13.00 uur wordt het
grote orgel van de kerk bespeeld door
een organist uit de regio.

             delen = verbinden
 
 
 
 
 
 
        gemeentemiddag Heiloo
               21 september
      van 15.00 uur tot 17.00 uur
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De zomerwei des
ochtends vroeg. 
 

En op een zuchtje
dat hem droeg 
 

vliegt een geel
vlindertje voorbij. 
 

Heer, had het
hierbij maar gelaten. 
 
                            Maria Vasalis
 


