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Camerabewaking
Ook de Ter Coulsterkerk heeft niet
kunnen ontkomen aan het fenomeen
van camerabewaking. De kerkzalen
worden dagelijks gebruikt en dan is
de deur niet op slot. Genoodzaakt
vanwege regelmatig bezoek van on-
genode personen is besloten om
camerabewaking in te stellen.
Met deze stap hopen wij de eigen-
dommen van gebruikers en gasten
die de kerk bezoeken beter te bevei-
ligen. Vanaf 1 december is het sys-
teem in gebruik. Via stickers bij de
ingang is dit ook kenbaar gemaakt.
De betreffende beelden worden on-
geveer één week bewaard waarna ze
vernietigd worden.
College van kerkrentmeesters Heiloo

Kerkbalans 2018
In januari wordt weer de jaarlijkse
Aktie Kerkbalans gehouden. Veel
leden zetten zich in Heiloo en Lim-
men in om de enveloppen rond te
brengen en weer op te halen.
 
Zowel Heiloo als Limmen hebben
een tekort begroot voor 2018.  Alleen
met uw steun kan dit tij gekeerd
worden. De economische situatie
verbetert en misschien kunt u de kerk
daar ook mee helpen door uw bijdra-
ge  iets te verhogen.
 
In beide gemeentes wordt de Aktie
Kerkbalans op een verschillend tijd-
stip uitgevoerd. In Heiloo is dit in een
eerdere periode dan de landelijke
actie Kerkbalans, namelijk in de eerste
twee weken van januari. In Limmen
houden de kerkrentmeesters de pe-
riode van de landelijke Aktie kerkba-
lans aan,  namelijk de tweede helft
van januari.
 
College van Kerkrentmeesters  Heiloo en
Limmen

Begroting Heiloo 2018
In de kerkenraadsvergadering van
november is de begroting 2018 goed-
gekeurd. Deze laat een tekort zien van
€ 19.975  Een verkorte versie staat op
www.pknheiloo.nl onder Financiën.
Geïnteresseerden kunnen de com-
plete versie opvragen bij J. Bras
(072-5320344) of via penningmees-
ter@pknheiloo.nl
College van Kerkrentmeesters Heiloo

Vrijwilligers (Heiloo)
gaan en komen... 
Voortdurend is er beweging in het
vrijwilligersbestand van onze ge-
meente. We zijn blij dat er nog altijd
zoveel mensen een bijdrage willen
leveren aan het in stand houden van
alle commissies en raden van onze
gemeente. In de afgelopen tijd heb-
ben echter ook een aantal mensen
aangegeven dat zij stoppen met hun
vrijwilligersfunctie.
Hans Boll, die heel veel jarenlang al-
lerhande technische klussen heeft
gedaan, stopt daarmee aan het einde
van het jaar. Ook Ida van Aller stopt
dan met haar activiteiten in Jeugd-
kerk en voor het kerkblad. An van Tuyl
stopt als contactpersoon in wijk D. Els
Romeyn stopt met haar werk in de
ZWO-commissie, maar gelukkig
neemt Joyce van der Es haar plaats
in. We bedanken hen hierbij allemaal
hartelijk voor hun bijdrage in de af-
gelopen jaren.
Maar u begrijpt dat er ook lege plek-
ken blijven en er is zorg omdat het
voor een aantal functies steeds moei-
lijker wordt mensen te vinden. Daar-
om willen we een beroep op u doen
voor de volgende vacatures...
We zoeken met spoed iemand voor
beheers-technische zaken. Ook zoe-
ken we iemand voor het kerkblad/pu-
bliciteit. Daarnaast is er grote behoef-
te aan een paar nieuwe contactper-
sonen in de wijkteams. En we zoeken
iemand voor het jeugdwerk.
Wanneer u een van deze functies zou
willen vervullen en daar ook tijd voor
heeft, horen we dat graag. Ook als u
iets heel anders zou willen doen, kunt
u contact met ons opnemen, we
zoeken dan samen naar wat wense-
lijk is en wat u past...
De vacaturecommissie.
Nita Buitink (072-5334186)
Jannie Edelman (072-5334312)
ds. Edward Kooiman (072-8885550)
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Colofon
Dit is een uitgave van de Protestantse
Gemeenten van Heiloo en Limmen
17e jaargang nr. 8, 13 december 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.
 
Vrijwillige bijdrage voor het kerkblad: 
Limmen: NL24RABO 0336 4007 64
Heiloo:    NL63INGB 0000 1833 80   
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: 31 januari 2018
Kopij aanleveren bij: 
kerkblad@pknheiloo.nl
uiterlijk dinsdag 16 januari
logo's/foto's apart aanleveren 
 
www.pknheiloo.nl
www.pknlimmen.nl

Wat de wereld werkelijk vernieuwt -
niet het grote, niet het geweldige.
Wat altijd weer de dienst uitmaakt, is machteloos.
 
Verwacht het van het kleine, het onaanzienlijke.
Een droom, een verhaal, een lied.
Wind ruisend door de toppen van de bomen.
Een zachte wind, die harten sneller doet kloppen.
 
Niet het grote, niet het geweldige.
Het is de macht van het zaad, dat ontkiemt in de grond. 
De macht van het licht, dat doorbreekt in de morgen.
Het is de macht van het meest weerloze.
Het is de macht van een kind.
 
                            Hans Bouma
                            Uit: Mensen dromend van vrede
 

 
De redactie heeft het afgelopen jaar met veel plezier aan het
kerkblad gewerkt. We danken dan ook in de eerste plaats ieder-
een die ons inspirerende verhalen, gedichten, informatie,
aankondigingen en mooie beelden heeft gestuurd! Zonder u
geen blad!  We hopen ook volgend jaar weer met een mooi
kerkblad een eigentijdse bijdrage te kunnen leveren aan alles
wat leeft en omgaat in onze gemeenten.
 
De redactie wenst u allen prettige Kerstdagen en een goed 2018 toe!
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7 januari 2018, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. E.J. Kooiman
collecte: vluchtelingenwerk Ned.
Prot. kerk Limmen: ds. H. Ruitenbeek
collecte: Straatpastoraat in Amsterdam
GGZ: M.J. v.Bolhuis, + Saskia
 
14 januari 2018, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk:
ds. P. Verhoef, Alkmaar
collecte: Oecumenisch werk
Protestantse kerk Limmen:
ds. R.J. Blaauw, Heiloo
collecte: Zonnebloem Limmen
GGZ: H. de Haan + zanggroep

21 januari 2018, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek
collecte: De Regenboog
Protestantse kerk Limmen:
ds. M. Beitler, Castricum
collecte: De Regenboog
GGZ: M. Braamse, +Collage

28 januari 2018, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. E.J. Kooiman
collecte: De Steiger Alkmaar
Prot. kerk Limmen: ds. F.J. van der Wind
Heilig Avondmaal
collecte: KiA de Vrolijkheid
GGZ: T. Klaver, +zanggroep
 
4 februari 2018, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. A.T. Kramer, Heiloo
collecte: KiA/Ghanese kindslaven
Protestantse kerk Limmen:
ds. L.J. Rasser, Amsterdam
collecte: KiA/Ghanese kindslaven 
GGZ: M.J. v.Bolhuis, + O.M.Voice
 
 

Kerkdiensten
17 december, derde advent
10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. E.J. Kooiman
m.m.v. ter Coulster Cantorij
collecte: Pastoraat
Protestantse kerk Limmen:
ds. M. Beitler, Castricum
m.m.v. 'de Witte Duif'
collecte: KiA de Vrolijkheid
GGZ: Th. Klaver, + Zanggroep
 
24 december, vierde advent
10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. R.J. Blaauw
collecte: Noodhulp
Prot. kerk Limmen: Zang-gebedsdienst
collecte: Fonds bijzondere noden
22.00 uur:
Ter Coulsterkerk: ds. B. Seelemeijer
m.m.v. One More Voice
collecte:  KiA/kinderen in de knel
Protestantse kerk Limmen: ds. H.Ruitenbeek
m.m.v. het Projectkoor
collecte: Voedselbank IJmond-Noord
GGZ:  20.00 uur:
Kerstviering in De Strandwal
M.Braamse, + Zanggroep, + Leonie
vanaf 19.30 uur: Samenzang
 
25 december, eerste kerstdag 
10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. E.J. Kooiman
m.m.v. ter Coulster Cantorij
collecte: KiA/kinderen in de knel
Protestantse kerk Limmen:
mw.drs. N.E. Boon, Assendelft
m.m.v. de Vredeburgers
collecte: KiA/kinderen in de knel
GGZ: geen dienst
 
31 december, 10.00 uur
Witte kerk: ds. A.J.C. Hana-van Brug-
gen, Warmenhuizen
collecte: Diaconie Heiloo
Protestantse kerk Limmen:
mw. J. van Steen, Al;kmaar
collecte: Stichting Help-to-Help
GGZ: geen dienst
19.00 uur: Oecumenische viering
in de Corneliuskerk te Limmen

Autodienst
Voor de zondagmorgen in Heiloo:
Klaske Mosselaar tel.nr 5330417
Bgg.  Anneke Plas  tel.nr 5335919

Bij de dienst van 7 januari
HEILOO - In deze eerste dienst van
het nieuwe jaar zullen twee ambts-
dragers worden her-bevestigd in het
ambt. Zowel ouderling-kerkrent-
meester Wim Purmer, als ouderling
met een speciale opdracht voor de
eredienst Jannie Edelman, zijn bereid
een tweede termijn te gaan vervullen.
Als gemeente mogen we blij en
dankbaar zijn dat zij een periode bij-
tekenen als vrijwilliger.
In de dienst gaat het over vooruitkij-
ken en over omzien. We lezen Gene-
sis 19: 15-17 en 24-26: het verhaal
over de vrouw van Lot. Dat is geen
gemakkelijk verhaal. Een verhaal met
veel gruwelijkheid en ellende. Het is
een verhaal over vastzitten aan het
verleden. Maar ook over loslaten en
verder gaan...
Na de dienst wensen we elkaar traditiege
trouw heil en zegen voor het nieuwe jaar.
Ds. Edward Kooiman

Vieringen Limmen
U kunt in de prachtig versierde en
verlichte protestantse kerk in Lim-
men de volgende diensten bijwonen.
 Op zondagmorgen 24 december
om 10.00 uur, is er een korte zang-/-
gebedsviering.
’s Avonds begint om 22.00 uur de
kerstnachtdienst. Voorganger is ds.
Hanneke Ruitenbeek, organist is Wim
Boerstoel en het ‘Ensemble van het
Projectkoor Castricum’  zal de dienst
muzikaal opluisteren.
Op eerste kerstdag om 10.00 uur 
gaat mw. drs. Boon voor. Een deel van
het koor ‘De Vredeburgers’ uit Limmen
zal de dienst muzikaal ondersteunen
en Sybren Boukes bespeelt het orgel
én de piano.
Op 7 januari worden in de dienst van
10.00 uur twee ambtsdragers herbe-
vestigd door ds. Hanneke Ruitenbeek.
Na afloop is de nieuwjaarsreceptie in
‘Ons Huis’.
U bent van harte welkom in deze diensten.

Beste kinderen,
Op 25 december is het weer Kerst.
We gaan dan bij de kinderneven-
dienst in Heiloo het kerstverhaal ver-
tellen en gezellig met elkaar samen-
zijn. Ben je er ook bij?
Tot dan,
de kindernevendienst

Oecumenische
oudejaarsviering  
LIMMEN - U bent van harte welkom
van 19.00 - 19.45 uur in de Cornelius-
kerk in Limmen. Het thema waarom-
heen de dienst wordt gebouwd is dit
jaar 'Omzien naar de ander'. Samen
met de oecumenische werkgroep
van de Corneliusparochie hopen we
weer op een warme en mooie viering.
Toos van den Berg en Margreet Denekamp
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Wijzen uit het oosten...
door ds. Edward Kooiman
 
In een kerstquiz die in kerkelijke kringen circuleert staat de vraag:
“Hoeveel wijzen kwamen er - volgens de bijbel - uit het Oosten?
Het verrassende antwoord blijkt te zijn: “Dat is niet bekend!”. In het
evangelie naar Matteüs, die als enige van de evangelisten vertelt
over de  wijzen, staat slechts “zie, wijzen uit het Oosten kwamen
te Jeruzalem” (Mt. 2: 1) In de Nieuwe Bijbelvertaling zijn het trou
wens “magiërs” en in de Leidsche Vertaling zelfs: “sterrenwiche
laars”; over hun aantal wordt nergens gerept.
 
Namen en geschenken
Sommigen zijn er van overtuigd dat het drie wijzen zijn
geweest. Ze hebben ze zelfs nog namen gegeven ook:
Caspar, een zwarte man van 20 jaar uit Afrika, hij bracht
wierook mee; Balthasar, een Aziatische man van 40 jaar,
hij schonk de mirre; tenslotte Melchior, een blanke man
van 60 uit Europa met goud als geschenk. Zodoende
waren de drie toenmalige werelddelen: Afrika, Europa en
Azië vertegenwoordigd en bestreken ze samen alle
leeftijden. Prachtig hoor, die verhalen, maar door kerst-
spelen en vrome fantasie is er wel veel bij-bedacht: de os
en de ezel, de herbergier, de drie wijzen; in de bijbel staat
dat allemaal niet.
 
Zoon van Abraham
Het is interessant om de vraag naar die wijzen via een
andere lijn te verkennen. Matteüs begint zijn kerstverhaal
in het eerste hoofdstuk met: Overzicht van de afstam-
ming van Jezus Christus, zoon van David, zoon van
Abraham (Mt. 1: 1) Daarmee heeft hij twee dingen gezegd
over Jezus: 1. Dat het een zoon van David is - een ko-
ningskind dus - en 2. dat het een kind van Abraham is.
Dat laatste is verrassend, want waarom gaat Matteüs niet
terug op Adam? Ik denk dat Matteüs ons heel bewust op
het spoor van Abraham zet. Er zijn namelijk interessante
paralellen tussen het verhaal van Abraham en het kerst-
verhaal bij Matteüs.
 
Oosten
Het enige dat we dus weten van die wijzen is dat ze uit
het Oosten kwamen. In het  Oosten komt de zon op: Nu
daagt het in het Oosten... Maar met Abraham en het
Oosten is iets aan de hand. Voordat Abraham wordt ge-
roepen woont hij in het Oosten. Daar liggen zijn roots,
zijn wortels. (trouwens van alle aartsvaders: Izaak vindt
er zijn vrouw en Jacob krijgt er zijn naam: Israël) Die
wortels staan - bijbels gezien - min of meer model voor
een vorm van heidendom. Maar in dat Oosten kun je niet
blijven. Een mens moet daaruit worden weggeroepen!
 
Zes zonen
Abraham krijgt twee zonen, één bij Hagar (Ismaël) en één
bij Sara (Izaäk). Maar Abraham - en dat is minder bekend
- heeft nog een derde vrouw: Ketura (haar naam betekent:
‘wierook’!). Bij haar krijgt hij nog zes zonen.
(Gen. 25: 1 en 2) Zijn bezit geeft hij over aan Izaäk. Met
hem gaan de bijbelverhalen verder. Ook zijn andere zoon
- Ismaël - krijgt rijke zegen mee. Maar wat gebeurt er met
de andere zes zonen? Zij moeten weg! Blijkbaar kunnen

ze niet samen verder. Ach, het komt in de beste families
voor. En Abraham stuurt hen naar het Oosten(!) (Gen 25:
6), naar het land van vroeger. Maar... hij geeft ze wel ge-
schenken(!) mee...
 
Terugkeer
Het is een aardige veronderstelling dat ze in het verhaal
van Matteüs - bij de geboorte van die ‘zoon van Abraham’
- weer terugkomen: de zes zonen van Abraham. Geen
drie wijzen dus, maar zes! De familie wordt weer com-
pleet. En natuurlijk hebben zij geschenken mee, want
daarmee waren ze ooit ook weggestuurd door Abraham.
Zij volgen een ster, want sterren kijken, dat leerden ze van
hun vader Abraham. Die keek ook naar de sterren: “Zo
talrijk als sterren, zo talrijk wordt jouw nageslacht” zo is
er tegen hem gezegd.
De zes broers gaan weg uit het Oosten, zoals Abraham
daar ooit wegging. “Ze gingen op weg” staat er. Precies
zoals dat bij Abraham ook in de bijbel staat: “Hij ging op
weg”. Dáár gaat het dus om. Het kind maakt dat mensen
in beweging komen. Om de plek waar je bent opgegroeid
te verlaten en Hem te volgen. Dat is de kern van geloven:
bij het verhaal van Abraham en bij die verre zoon van
hem: het gaat erom dat je die stem volgt, of dat licht dat
gloort...
 
Zeven zonen
Er was vroeger een liedje: “Vader Abraham heeft zeven
zonen, zeven zonen heeft vader Abraham...” In het
kerstverhaal van Matteüs staan ze allemaal weer bij el-
kaar: de zes zonen van Abraham bij de zevende zoon. De
zes wijzen.... naar Hem! De gaven die ze ooit zelf ontvan-
gen hebben, bieden ze hem aan. Maar wat nog belang-
rijker is: hier zijn ze weer samen.  Alsof Matteüs wil zeg-
gen: een verhaal dat nog niet af was, wordt hier afge-
maakt. De cirkel is rond. De familie, die uit elkaar ging, is
weer bij elkaar. Opdat alle volken weten: we zijn broe-
dervolken.
 
Volkeren zijn niet elkaars concurrenten, maar elkaars
broeders en zusters.
Als kinderen van één Vader.
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Bedankt!Wij gedenken
Op 24 oktober is overleden Maaike
van der Wal-ten Haken. Zij woonde
aan de Droonecampstraat. 
 
Maaike van der Wal leefde in verbon-
denheid met de kerk. Zij hield van de
liturgie. Zij had er ook veel gevoel
voor. De laatste tijd beluisterde ze de
kerkdiensten via de computer. We
hadden via de mail soms contact over
een lied of over een vraag, die bij haar
opkwam. Zij bezocht ook als het
enigszins mogelijk was de Cantate-
uren en de orgelconcerten op
woensdagmorgen in de Witte Kerk.

In goed overleg met de kinderen
ontwierpen we de afscheidsdienst.
Karel sprak woorden van dank en
gedachtenis. Niels sprak namens de
kleinkinderen ´Gedachten bij oma´.
Maaike en Jan droegen het gedicht
voor ´God is een toevlucht in de
nacht´.
Het startpunt van de meditatie vorm-
de een parafrase van Psalm 23, die ik
begin van dit jaar van haar ontving
met het oog op deze dienst. De ze-
genbede voor pelgrims klonk aan het
einde. Deze tekst was haar zeer lief.
Na de dienst is Maaike van der Wal--
ten Haken begraven op de Algemene
Begraafplaats aan de Holleweg in
Heiloo. Troost en sterkte voor de
kinderen, de kleinkinderen en verde-
re familie en voor allen die haar mis-
sen.
 
ds. F.J. van der Wind

Na een hartelijk welkom kreeg ik ook
de bloemen van de dienst op 26 no-
vember. Het was een indrukwekken-
de, emotionele dienst. De Cantorij
hoorde ik nu van de toehoorders
kant.  Hartelijk dank voor de bloemen
en de kaart.
Hartelijke groet, Dineke Vahl

Heel veel dank voor de prachtige bos
bloemen en kaart die wij mochten
ontvangen.
Jan en Tineke van Dorrestein
 

Sinds kort ben ik in het trotse bezit
van een nieuwe heup. Als een kers op
de taart kreeg ik van de kerk ook nog
een prachtig boeket bloemen met
een mooie bijpassende kaart. Harte-
lijk dank voor u aller medeleven! Ik
kom inmiddels al weer een heel eind.
Map Blijleven

Namens de Protestantse Gemeente
te Limmen verraste Edith Boukes mij
met een fraai boeket blauwe bloe-
men als opkikker na mijn operatie. Ik
bedank hiermee iedereen voor het
geluksmoment en probeer weer te
wandelen!
Maarten Krijt

De kerkenraad van Heiloo ontving
een bedankje en goede wensen in
dichtvorm van Trijnie Mantel
dat eindigende met:
Een teken van licht jullie gegeven
een simpel gebaar
een heel goed Nieuwjaar!
Met foto's van het boeket bloemen
dat zij kreeg, zie hierbij!

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

Verpleegkundigen en
verzorgenden voor de 

vakantieweken eind 2017
Het Vakantiebureau heeft dit jaar nog
een aantal diaconale vakantieweken
gepland. Voor de vakanties rond Kerst
(20-27 december) en Oud & Nieuw
(27 dec.-2/3 jan.) komt men verpleeg-
kundigen en verzorgenden tekort in
de Werelt (Lunteren), De Heerenhof 
(Mechelen) en in Nieuw Hydepark
(Doorn).
Voor meer informatie en/of aanmelding
kunt u contact opnemen met Ria Hertog
(coördinator zorg): 0343-745890 of
rhertog@hetvakantiebureau.nl

Nieuwe Vakantiegids 2018
Het Vakantiebureau verzorgt ieder
jaar vakanties voor senioren, die
weinig sociale contacten hebben of
dagelijkse zorg nodig hebben. Ook
alleenstaande ouders met kinderen
kunnen een vakantie soms goed ge-
bruiken. Met name als er activiteiten
voor kinderen zijn waarmee de ouder
ontlast wordt. Voor beide vakanties
geldt: bij een minimuminkomen kan
men financiële steun krijgen uit het
Vakantiefonds of via de plaatselijke
diaconie.
Informatie via Het Vakantiebureau:
info@hetvakantiebureau.nl of 0343-785490
of bij uw plaatselijke diaconie. Voor 
Limmen: secr. Elleke Metz, 072-8886842
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Mens in beeld
 
In de rubriek ‘Mens in beeld’ deze keer een heel bijzonder mens:
Jezus van Nazaret. Rond deze tijd van het jaar wordt in grote delen
van de wereld zijn geboortedag gevierd. Hij wordt Mensenzoon
genoemd maar ook Zoon van God.
Op mijn verzoek om een interview reageerde hij terughoudend. “Ik
heb al heel veel gezegd. Er is in de loop der eeuwen méér dan ge
noeg over mij geschreven. Dus de mensen kunnen al lang weten
wie ik ben”. Daar had hij een punt. Een kort interview dan maar,
daar wilde hij wel aan meewerken. Waarvoor dank.
Ds. Hanneke Ruitenbeek.
 
Hebben uw ouders u verteld onder welke omstandig-
heden u geboren bent? Volgens de evangelist Matteüs
woonde u in een huis. De evangelist Lucas laat u ge-
boren worden in een stal. Wat moeten we nu geloven?
 
Hanneke, je móet niks! Laat ik daarmee beginnen. En wat
betreft de plaats waar ik geboren ben:  het is belangrijker
om te weten dat Matteüs en Lucas op hun eigen manier
mijn geboorte verbinden met de verhalen van mijn fami-
lie, mijn volk en hun verbond met God.
Bij Matteüs lijk ik wel een beetje op Mozes, de bevrijder.
Je weet wel, degene die de leiding had bij de bevrijding
van mijn volk uit de slavernij van Egypte. Daarom vertelt
Matteüs rond mijn geboorte ook over Egypte.
Bij Lucas heb ik trekken van de oude profeet Elia. Een
profeet komt op voor vrede en gerechtigheid en voor wie
niet zo meetellen in de samenleving. Misschien dat hij me
daarom wel in een stal geboren laat worden. Marcus
vertelt helemaal niks over mijn geboorte en Johannes, ja
Johannes, die schrijft zo mooi over Licht... Hij verbindt
mijn geboorte met de Schepping. Dat vind ik zelf erg
mooi.
 
Kunt u iets zeggen over hoe u er uit ziet? Wij kennen
u van bidprentjes en uit kinderbijbels met blond haar
en hemelsblauwe ogen. In een beroemde musical bent
u net een hippie. U heeft altijd lang haar. U bent bijna
altijd een knappe verschijning.
 
Ja, dat laatste is me ook opgevallen. Daar ben ik niet
onverdeeld gelukkig mee.
Ik weet dat knappe mensen meer aantrekkingskracht

hebben, vaak beter verdienen en meer vrienden hebben.
Maar je moet bedenken dat ik een reizend bestaan had,
langs stoffige wegen. Mijn vrienden en ik gingen echt niet
elke dag in bad. Ik hoop dat het de mensen gaat om mijn
boodschap en niet om mijn uiterlijk. Maar om op je vraag
terug te komen, je mag er vanuit gaan dat ik er Joods heb
uitgezien, net als mijn ouders. De rest mag je er zelf bij
bedenken.
 
Dat is leuk, dat u dat zegt. Hebt u wel eens die kerst-
stalletjes gezien in de vorm van een tipi-tent en u zelf
als indianen-baby’tje? Of de kribbe als lotusbloem met
u zelf als baby met spleetoogjes? Zelf heb ik een stal-
letje uit Haïti en bent u zo zwart als roet.
 
Mooi! Mooi! Ja, dat vind ik prachtig. Daaraan zie ik dat de
mensen mij zien als één van hen.
En dat wil ik graag. Daarom ben ik op aarde gekomen,
zou je kunnen zeggen.
Maar genoeg gepraat nu. Als je meer wilt weten lees je
het oude boek er nog maar eens op na.
 
Heeft u tenslotte nog een kerstboodschap voor ons?
Wees niet bang. Mijn liefde is sterker. En ik zal altijd bij
jullie zijn.
 
Dank u wel.
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24 en/of 25 december: Kerk in Actie
Geef hoop aan een kind op de
vlucht - Geloof, hoop en Syrië
Op de vlucht met Kerst. Een schrik-
beeld, maar voor meer dan vier mil-
joen Syriërs een feit. Zij ontvluchtten
hun thuisland om elders een veilig
heenkomen te zoeken. De helft van hen
is kind. Naast al het leed dat deze kin-
deren doormaken, staat ook hun
toekomst op het spel. Door al het
geweld zijn duizenden scholen ver-
woest en gesloten. In relatief veilige
gebieden zijn klassen door de grote
toestroom van vluchtelingen juist
overvol en is lesgeven bijna onmoge-
lijk.
Met het project ‘Geen verloren generatie’ 
helpt de Raad van Kerken in het Midden
Oosten (MECC) vluchtelingenkinde-
ren in Syrië met onderwijs. MECC
geeft bijles aan leerlingen met een
onderwijsachterstand, helpt kinde-
ren uit arme gezinnen met school-
uniformen en boeken, knapt school-
gebouwen op, traint docenten om te
midden van deze oorlog toch les te
kunnen geven en ondersteunt ou-
ders en kinderen met traumaverwer-
king. We mogen deze generatie van
Syrische kinderen niet verloren laten
gaan. Meer informatie is te vinden op
www.kerkinactie.nl/kerst

21 januari -De Regenboog
Vrijwilligers en medewerkers van de
Regenboog in Am-
sterdam ondersteu-
nen mensen in (soci-
ale) armoede, zodat
zij beter in staat zijn
om zelf vorm en inhoud te geven aan
hun eigen leven.
De thema’s waar De Regenboog zich
mee bezig houdt zijn: armoede, een-
zaamheid, dak- en thuislozen,  re-
integratie, verslaving & psychiatrie en
internationale samenwerking. 

Collectes bij de
kerkdiensten

ZWO Heiloo
Terugblik maaltijd
De maaltijd van 18 november was
met 37 personen goed bezocht en
zeer geslaagd. Wayan van Dorsten en
Daday van den Berg hadden een
heerlijke Indonesische maaltijd be-
reid. Eenvoudig, maar wel gevarieerd.
Hiermee benadrukten we het belang
van gevarieerde voeding op Java, ons
huidige project.

Tijdens de maaltijd gaf Bayu Widiy-
anto enkele achtergronden over het
project in Indonesië. Hij is lid van een
soort van raad van toezicht van
Trukajaya en is docent aan de Econo-
mische faculteit van Satya Wacana
Christian University. Hij studeert aan
het International Institute of Social
Studies in Den Haag en was daarom
in de gelegenheid aanwezig te zijn.
 
Tussenstand
Na anderhalf jaar hebben we al zo’n
€ 2400,-  ingezameld voor ons pro-
ject! Dit is een geweldige opbrengst.
Hartelijk dank voor uw bijdrage hier-
aan, door een gift in een collecte, het
kopen van een kruidenpotje, het
deelnemen aan de maaltijd of het
kopen van een zendingskalender of
Amnesty-kaarsen. In 2018 zullen wij
een nieuw project kiezen om geld
voor in te zamelen.
 
ZWO-dienst
Op zondag 4 februari zal de ZWO--
commissie haar medewerking verle-
nen aan de dienst. We collecteren dan
nog voor ons huidige project.
 
Nieuw commissielid
Els Romeyn heeft de ZWO-commis-
sie verlaten; wij danken haar voor
haar inzet! Wij zijn blij dat Joyce v/d
Es de vrijgekomen plaats wil inne-
men. Welkom!
 
Namens ZWO, Marianne Deinum

Trukajaya - Heiloo
Trukajaya werd in 1966 opgericht
vanuit de Javaanse Kerk (GKJ) om
duurzame landbouw te ondersteu-
nen. Trukajaya wil het inkomen van
de boeren, boerinnen en landarbei-
ders in arme dorpen rond Salatiga
verbeteren en doet dat door een
breed spectrum van activiteiten van
boer tot consument. Onlangs ontvin-
gen we een Indonesisch verslag met
veel details over alle Trukajaya acti-
viteiten. Zo organiseerde men in 2017
enkele honderden trainingssessies
over zaken als analyse van grond,
ecologische landbouw, biologische
in plaats van chemische bestrijding
van plantenziekten, aantrekkelijk
verpakken van voedsel voor de con-
sument, productie van traditioneel
voedsel met hoge voedingswaarde.
Men bemiddelde over leveringscon-
tracten van organische producten
aan stadskerken, enz. Kortom, Truka
jaya werkt keihard aan duurzame voedsel
productie en meer welvaart in dorpen.

Opbrengst voedselbank 
Zondagmorgen 29 oktober werden
tassen vol met producten de Ter
Coulsterkerk binnengebracht voor de
voedselbank. De opbrengst van de
collecte was: € 651,40
Iedereen heel hartelijk bedankt voor
uw bijdrage  in welke vorm dan ook.
Hebt u de actie gemist, dan is het
altijd nog mogelijk om een bedrag te
doneren op: NL06RABO 0116 6090 79
t.n.v. Voedselbank, Alkmaar
Nita Buitink (Diaconie Heiloo)
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Uit de kerkenraad Heiloo
In de kerkenraadsvergadering van
november is begonnen met een uit-
wisseling van gedachten over de naar
buiten gerichte blik van onze ge-
meente. We willen zichtbaar zijn in
Heiloo. Een waardevolle gedachte-
wisseling, waarmee we in januari
verder gaan.
De kerkenraad besluit om dit jaar 
kerstkaarten te bestellen met  op de
achterkant alle kerkdiensten/ activi-
teiten, die er zijn rondom kerst en
deze te verspreiden in Heiloo.
Twee gemeenteleden (Han van
Vuure en Bé Zanting )hebben aange-
boden om een nieuw informatie-
boekje maken. De kerkenraad heeft
dit aanbod met beide handen aange-
nomen. We gaan kijken of we ook de
PKN Gemeente van Limmen hierbij
kunnen betrekken.
De begroting van het College van
Kerkrentmeestesr en de begroting
van de Diaconie voor 2018 zijn goed-
gekeurd.
Het preekrooster voor 2018 wordt
goedgekeurd, met veel dank aan
Gerie Brouwer, die alle opstaande
zondagen weer heeft ingevuld.
Ook had de kerkenraad in deze ver-
gadering een gesprek met Jannie
Edelman, ouderling met een speciale
opdracht, over haar taak in onze ge-
meente. We zijn blij met o.a. haar
ondersteuning als ouderling van
dienst.
We willen u er attent opmaken dat
oudejaarsdag 31 december er alleen
’s morgens om 10 uur een eredienst
is in de Witte Kerk.
Nita Buitink (scriba)

Uit de kerkenraad Limmen
Vanaf september worden de Kerken-
raadvergaderingen beurtelings bijge-
woond door de beide predikanten
Hanneke Ruitenbeek en Edward
Kooiman. Door de bekendheid met
hen voelt dit heel vertrouwd.

De Kersttocht in Heiloo
Dit jaar is de kersttocht op zaterdag-
avond 16 december in het bos op
landgoed "Ter Coulster'.
Groepjes van ongeveer 10 personen
zoeken hun weg door de met kaarsjes
verlichte route. Hier wordt op ver-
schillende plaatsen het kerstverhaal
verwoord en verbeeld. Wij willen de

Ds. Hanneke Ruitenbeek heeft het
tweemaandelijks pastoraal overleg,
met de ouderlingen, diakenen en een
pastoraal bezoeker, bijgewoond,
zodat zij bekend is met de gang van
zaken in Limmen. Zij is degene die
zich met het pastoraat bezighoudt.
Het werd erg gewaardeerd dat zij de
maandelijkse koffieochtend bezocht.
In januari volgt het breed pastoraal
overleg, waarbij ook andere gemeen-
teleden die zich met aspecten van het
pastoraat bezighouden aan zullen
schuiven.
De kerkenraad heeft als cadeau voor
Ds. Floor J. van der Wind gezamenlijk
een afscheidsdiner bereid tijdens een
kookworkshop. Een heel gezellige en
smakelijke avond!

De ambtstermijn van diaken Mar-
greet Denekamp en van ouderling
Lies Koenderman loopt dit jaar af.
Beiden zijn bereid hun termijn te
verlengen met vier jaar. Zij zullen
herbevestigd worden in de dienst van 
7 januari. Hiermee kan de kerkenraad
in de huidige samenstelling verder
gaan met haar werk en plannen.
 
Tot slot wensen wij iedereen fijne en geze
gende feestdagen toe!
Namens de kerkenraad van Limmen, 
Lies koenderman

Kerstcantate “De verhalen”
Op 22 december om 20.00 uur
brengt het koor ‘De Witte Duif’ uit
Castricum een bijzondere uitvoering
ten gehore van “De Verhalen” in de
Protestantse Kerk in Limmen.
“De Verhalen” is geschreven door
Michaël Steehouder met muziek van
Chris van Bruggen, Anneke van der
Heide en Peter Rippen.
Bij het luisteren van de Kerstverhalen
vraag je je af of het historisch allemaal
zo gegaan is? Zoals de verhalen over
de geboorte van Jezus, die wellicht
door zijn volgelingen zijn opgeschre-
ven om te verwoorden wat hij voor
hen betekende. Dit zijn verhalen
waaruit wij nog steeds hoop, ver-
wachting en wat nog meer halen.
Belangrijk zijn ook onze eígen verha-
len. Onze ervaringen van momenten
waarop je gesterkt werd in je geloof,
in je hoop. De geboorte van Jezus
krijgt pas betekenis als hún verhalen
gaan samenvallen met ónze verha-
len, met wat we zelf beleven, geloven
en hopen - maar ook met wat ons tot
twijfel brengt en bezorgd maakt.
Dat is het belangrijkste thema. De
twee rode draden zijn: God komt nabij
om mensen te bevrijden en Het kleine is
meer dan het grote.
Kosten: collecte bij de uitgang 

bezoekers graag laten weten dat
kerstfeest het feest is van de geboor-
te van Jezus. God kwam naar ons toe,
Zijn Zoon geboren in een stal, een wonder
dat wij graag willen delen!
Aanmelden: kersttochtheiloo.jouwweb.nl 
Deze tocht wordt georganiseerd
door mensne uit de Ter Coulsterkerk
en mensen uit de kerkgroep "Leef!". "
Leef" is ontstaan uit een verlangen
om alle gelovigen/christenen die el-
ders en hier kerken, elkaar te laten
ontmoeten en te leren kennen. 
Namens de kersttochtorganisatie: Fia
Brouwer de Koning (072-5336163)
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Gastzangers gevraagd voor
'The Crucifixion'
Met de kerstdagen in het vizier is het
bestuur van de Ter Coulstercantorij
zich achter de schermen al aan het
voorbereiden op de passietijd. In de
stille week, op woensdag 28 maart,
zal de Ter Coulstercantorij een uit-
voering verzorgen van The Crucifixi-
on van John Stainer. The Crucifixion
is een compositie over het lijden en
sterven van Jezus Christus. Natuurlijk
denken we dan meteen aan die an-
dere in Nederland zo geliefde com-
positie over dit zelfde thema, de Mat-
theus Passion van Johann Sebastian
Bach. Het betreft inderdaad dezelfde
thematiek die behandeld wordt, ech-
ter de uitvoering is anders.
De Mattheus is lang, the Crucifixion
kort, ongeveer een uur. De Mattheus
is een barokke compositie met al z'n
stemmenweefsels en contrapunt. De
Crucifixion is meer homofoon en
stamt uit de romantiek (1877). Het is
zeer toegankelijke muziek. Net als in
de Mattheus zijn er verschillende
koordelen, aria's en recitatieven en
natuurlijk niet te vergeten de prach-
tige koralen. Er zijn twee solisten, een
tenor en een bas. 
De cantorij biedt de mogelijkheid als
gastzanger aan te schuiven. U repe-
teert dan mee vanaf 10 januari op de
woensdagavonden van 19:45 - 21:30
in de Ter Coulsterkerk. In de pauze is
er koffie en thee. Schroomt u niet,
iedereen kan zingen en de muziek is
prachtig. Opgave bij Simone Ouwen-
dijk: s.ouwendijk@telfortglasvezel.nl

Ontmoetingsmiddagen
HEILOO - Donderdag 11 januari be-
gint er om 14.15 uur een ontmoe-
tingsmiddag in de Ter Coulsterkerk.
De middag zal in het teken staan van
oudhollandse spellen, die wij met en
tegen elkaar willen spelen.
Heeft u vervoer nodig neemt u dan
contact op met Klaske Mosselaar tel:
5330417. Overige inlichtingen Ria op
den Kelder tel: 5338895.
U bent allen van harte welkom.
De volgende ontmoetingsmiddag is
op 1 februari. De heer Peter van
Renen zal een lezing houden over
IJsvogels. Deze vogels zijn door hun
afstekende kleuren blauw en oranje
een opvallende verschijning.
Namens het team van de ontmoetingsmid
dagen wensen wij u Prettige Kerstdagen.
Marijke de Groot

Samen koken,
samen eten 
HEILOO - Iedere eerste donderdag
van de maand  kunt u genieten van
een maaltijd in de Ter Coulsterkerk.
De eerstkomende keer is 4 januari
2018. We beginnen om 18.00 uur.
Het wisselende 3-gangenmenu kost
€5,- en een glas wijn of frisdrank
€1,50. Koffie of thee na afloop van de
maaltijd is gratis. Het menu hangt op
het prikbord in de hal van de kerk. Er
is plaats voor 32 gasten.
U kunt zich aanmelden tot dinsdag-
avond 20.00 uur (vóór de donderdag
dat we samen eten) bij Dineke Vahl,
072-5335060 of a.vahl@kpnmail.nl
Alle medewerkers van Samen koken,
samen eten heten u van harte welkom.

Sing-a-long Heiloo met
Maartje de Lint
Nieuw jaar, nieuwe kansen dacht
Maartje de Lint, professioneel zange-
res en sociaal ondernemer. 
Sing-a-long Heiloo biedt mensen
met geheugenproblemen én hun
mantelzorgers de kans om samen te
zingen met Maartje, begeleid door
het muzikale duo Henk van Meegen
(piano) en Saskia van der Hall (fluit)en
een club enthousiaste vrijwilligers.  
Samen zingen activeert ons klankge-
heugen, waar melodieën en liedjes
van ons hele leven zijn opgeslagen.
Verschillende hersengebieden wor-
den zo 'wakker' en stimuleren zowel
lichaam als geest. Zingen maakt blij
en laat de energie weer stromen. Het
repertoire is zeer breed, en daarnaast
kunt u komen met verzoeknummers! 
Voor mensen met geheugenproble-
men én hun mantelzorgers.
Vanaf 10 januari elke 14 dagen in de
Ter Coulsterkerk. Inloop vanaf 14.30
uur, samen zingen van 15.00-16.00
uur. € 5 per keer, mantelzorgers gra-
tis. 
Meer informatie: www.maartjedelint.
com, Facebook 'dementie & zingen',
of via het College van Kerkrentmees-
ters: penningmeester@pknheiloo.nl

Kerk in de Loet zoekt ...!
HEILOO - Iedere maandagmiddag
wordt er in verzorgingshuis De Loet
een kerkdienst gehouden van 15.30
tot 16.30 uur. Voor het ophalen en
terugbrengen van bewoners worden
nog een paar vrijwilligers gezocht.
U zult ongeveer één keer in de 5
weken worden ingeroosterd.
Uw aanmelding, die voor ons zeer
welkom zou zijn, kunt u sturen naar
geestelijk verzorger Annet Munster:
A.Munster@vivazorggroep.nl, of tele-
fonisch: 06 51522712.

Kom erbij in Limmen
LIMMEN - Er komt weer een ‘Samen
eten‘- maaltijd in de Protestantse
Kerk, gemaakt door de keukenbriga-
de Margreet Denekamp en Karin van
Splunter. Na wederom een succes-
volle stamppot-avond in november,
is woensdag 24 januari geprikt als
datum voor de derde gezellige maal-
tijd in de kerk. Het wordt dan een
seizoensgerichte maaltijd. Vanaf
15.00 uur bent u welkom in de kerk
aan de Zuidkerkenlaan en om 17.30
begint de maaltijd.
U kunt zich hiervoor opgeven bij
Margreet: margreetdenekamp@out-
look.com of telefonisch: 5052871.
Op is op, er is ruimte voor maximaal
35 personen. Voor de kosten staat er
een mandje bij de uitgang voor een
vrijwillige bijdrage.
De diaconie, Sybren Boukes

Koffiedrinken
LIMMEN – Woensdag 17 januari bent
u vanaf half elf van harte welkom op
de koffieochtend in ‘Ons Huis’ aan de
Zuidkerkenlaan 23 in Limmen.
Voor vragen en/of vervoer kunt u
bellen met
Margreet Denekamp, 072-5052871 of
Lies Koenderman, 072-5052073
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18 januari: Muziekgroep “Achter-
om”: “De wereld omgekeerd”
De muziekgroep ‘Achterom’ heeft
weer een muzikaal en dichterlijke
programma gemaakt. Het thema
deze keer is “De wereld omgekeerd”.
Ze schrijven daar over: “Dagelijks horen
we in het nieuws berichten die ons wereld
beeld doen kantelen. En als de nieuwsfeiten
het al niet doen dan wel de alternatieve
feiten. Dichters, kinderen, beeldend kun
stenaars, clowns en profeten zijn in staat
het wereldbeeld troostrijk te beïnvloeden.
Hun manier van kijken zet de wereld vaak
opnieuw en inspirerend op zijn kop. In 'de
wereld omgekeerd' spelen we in muziek, in
poëzie en beeld met die visionaire omke
ring. Tot troost, ter inspiratie.”
De avond is op donderdag 18 januari
om 20.00 uur in de ter Coulsterkerk.
Er is een collecte bij de uitgang.
 
22 januari: Meer dan 1000 jaar
Witte Kerk in Heiloo
In november verscheen het boek* 'Meer

dan 1000 jaar
Witte Kerk in Hei
loo' . De eerste
vier boeken wer-
den in een
feestelijke bij-
eenkomst uit-
gereikt aan de
abt van de
abdij, pastor Hel-
sloot, ds. Ou-

wendijk en wethouder Opdam.
De auteur, Jaap de Graaf, heeft zich
gedurende een kleine drie jaar ver-
diept in de geschiedenis van het
pronkstuk van Heiloo: ‘De Witte Kerk’.
Het boek beschrijft niet alleen de
geschiedenis van het gebouw, maar
ook de boeiende ontwikkeling van de
omgeving van de kerk. En ook de
veranderingen in gebruik, die in de
loop der tijd hebben plaatsgevonden.
Op deze avond vertelt de schrijver
zelf over de rijkdom aan gegevens die
door hem in de afgelopen drie jaar
voor dit boek zijn vergaard.
22 januari om 20.00 uur in de Witte
kerk, Heerenweg 32, Heiloo; € 3,-

In de komende weken zijn er o.m. de
volgende activiteiten:
3 januari - 14 februari: Expositie Psal-
men (Willibrordushuis)
zondag 14 januari: Preek van de Leek
(Witte Kerk)
maandag 15 januari: Wat vieren we
zondag (Ter Coulsterkerk)
donderdag 18 januari: Muziekgroep
“Achterom” (Ter Coulsterkerk)
maandag 22 januari: Meer dan 1000
jaar Witte Kerk (Witte Kerk)*
zondag 28 januari: Cantatedienst
(Witte Kerk)
Voor meer informatie: zie het infor-
matieboekje van Rond de Waterput
(te verkrijgen in de kerk) of de websi-
te: www.ronddewaterput.nl
Ds. Edward Kooiman
 
Zondag 14 januari:
Preek van de leek met Guus Kuijer

  Ook dit seizoen hebben we drie
mensen uit de
regio bereid ge-
vonden om op
een zondag-
middag hun in-
spiratie in het
leven met ons

te delen in de zogeheten “Preek van
de Leek”. Deze ‘lekenpreken’ zijn
geen kerkdiensten. Ze zijn eerder
experimenten op de grens van tradi-
tie en de dingen van deze tijd. Een
verbintenis tussen kerk en cultuur. Er
wordt een podium geboden aan
mensen, die bereid zijn hun inspiratie
in het leven met ons te delen. De
eerste ‘lekenpreker’ is dit jaar de be-
kende kinderboekenschrijver Guus
Kuijer. Hij zal o.m. voordragen uit zijn
“Bijbel voor ongelovigen” en met de
zaal in gesprek gaan over zijn drijfve-
ren en inspiratie. Zijn “preek” wordt
omlijst door muziek van het Oratori-
umkoor Heiloo, onder leiding van
Paul Waerts. Na de preek is er onder
het genot van een drankje gelegen-
heid om na te praten.
Iedereen is van harte welkom.
14 januari om 16.00 uur in de Witte
kerk, Heerenweg 32, Heiloo
Er is een collecte bij de uitgang

 
* Verkrijgbaar voor € 29,50 bij de
boekhandel, bij de Stichting Monu-
ment Witte Kerk Heiloo via secretaris
Martin Groot:                                  
info@wittekerkheiloo.nl of 072-5335573

Film ‘In Procedure’
+ nagesprek
De documentaire ‘In Procedure’ ver-
telt het ver-
haal van 
Hassan, een
vader die is
gevlucht 
naar Ne-
derland om
zijn gezin
te redden.
Via audio-
berichtjes staat hij in contact met zijn
vrouw Fadia en zijn kinderen, waar-
onder zijn ernstig zieke dochter
Yomna (15).
Deze documentaire laat de mens zien
achter het holle woord ‘vluchteling’.
Waar vorig jaar nog bij velen onbegrip
heerste over de vlucht van al die
mannen alleen, zonder hun gezin,
laat de film zien dat Hassan een be-
slissing neemt die elke vader zal her-
kennen. De film verbreedt daarnaast
het draagvlak voor de komst van de
vele gezinnen die zich momenteel
voegen bij hun vader of zoon.
Zondag 4 februari om 16.00 uur in de
Maranathakerk; € 3 (incl. koffie/thee)

Kunst op de Santiagoweg  
lezing door Cees Tromp
Wat bezielde middeleeuwse pelgrims om
op weg te gaan naar Santiago de Compo
stella? Waarom in gevaarlijke, donkere tij
den half Europa doorlopen naar dit ‘Veld
van de sterren’?  Hun stemmen klinken niet
meer, maar hun tekens zijn er nog wel.
Fabeldieren, menselijke figuren in
tegennatuurlijke houdingen en fan-
tasierijke monsters bevolken muren,
zuilen en kapitelen van middeleeuw-
se abdijen, kerken en kloosterhoven.
Zij richten de blik op fraaie hoogten
en grove diepten, op de lichtzijde en
de schaduwzijde van het menselijk
bestaan. Onderweg naar Santiago
tref je ze aan, de uit ruige steen ge-
houwen hoogtepunten van Romaan-
se kunst.
Vrijdag 5 en 19 januari om 20 uur in
de Maranathakerk in Castricum; € 5
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