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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

Als u dit kerkblad
ontvangt hebben
we de laatste maal-
tijd van 2019 al
gehad en kijken

we uit naar de eerste van 2020. Dit
jaar is de groep maandelijks gegroeid
van 25 á 35 naar 35 á 45 personen die
gezellig mee komen eten.
Hierbij hadden we elke maand hulp
van een aantal jongeren die hielpen
bij de flinke berg afwas. Daar waren
we heel erg blij mee en het was ook
heel gezellig. Jammer genoeg moe-
ten er een aantal afhaken wegens
schooltaken. We bedanken hen voor
hun hulp en hopen dat er anderen,
jong of wat ouder, zin hebben om dit
van hen over te nemen.
In het nieuwe jaar bent u weer van
harte welkom op 2 januari en 6 fe-
bruari voor een driegangen menu
inclusief koffie of thee na afloop. Het
kost 5 euro en een glas frisdrank of
wijn 1,50. Het menu en de lijst hangen
de voorafgaande zondag in de hal
van de Ter Coulsterkerk. U kunt ook
mailen naar g_timmerman50@kpn-
mail.nl of bellen naar 072-8795384. 
Namens de kookgroep: fijne feestda-
gen en tot ziens in 2020.

Ontmoetingsmiddag
Donderdag 9 januari om 14.15 uur is
er een ontmoetingsmiddag in de Ter
Coulsterkerk.
Onder het genot van koffie en thee
met wat lekkers houden wij een ge-
zellige spelletjes middag.
Heeft u vervoer nodig neemt u dan
contact op met Klaske Mosselaar tel:
5330417. Voor overige inlichtingen:
Ria op den Kelder tel: 5338895.
U bent allen hartelijk welkom.
De volgende ontmoetingsmiddag is
30 januari. Mevr. Esther Jeunink gaat
ons vertellen over straatpastoraat.
Wij wensen U prettige kerstdagen.
Namens het team van de ontmoe-
tingsmiddagen, Marijke de Groot

Uitnodiging wijk-C
We nodigen u uit voor de jaarlijkse ontmoe
tingsmiddag voor wijk-C.
Wij ontvangen u graag op zaterdag
11 januari 2020 om 15:30 uur in de
Ter Coulsterkerk om onder het genot
van een hapje en een drankje elkaar
weer eens te spreken.
U bent van harte welkom!
Namens de contactpersonen van
wijk C (zuid-west Heiloo),
Wilma Westers

Uitnodiging wijk-D
Hierbij nodigen wij u uit voor de
wijkmiddag van wijk D (ten zuiden
van de Stationsweg en ten oosten van
het spoor en Ypestein) op zaterdag
18 januari 2020. Aanvang 15.30 uur
in de Ter Coulsterkerk.
Anneke de Jong

nr verspreiding: kopij uiterlijk:

1  woe 22 januari dinsd 7 januari

2  woe 26 februari dinsd 11 februari

3  woe 1 april dinsd 17 maart

4  woe 13 mei dinsd 28 april

5  woe 24 juni dinsd 9 juni

6  woe 19 aug. dinsd 4 aug.

7  woe 30 sept. dinsd 15 sept.

8  woe 4 nov. dinsd 20 okt.

9  woe 16 dec. dinsd 1 dec.

Kerkblad in 2020

Woensdag-koffie
Woensdag 15 januari, de 3e woens-
dag van de maand, is er weer een
koffieochtend in ‘Ons Huis’ aan de
Zuidkerkenlaan 23 in Limmen van
10.30 – 11.30 uur.
Iedereen is van harte welkom om
elkaar te ontmoeten en als afsluiting
te luisteren naar een mooi gedicht.
Voor vragen/vervoer kunt u bellen
met Margreet Denekamp, 072-5052871
of Lies Koenderman, 072-5052073

Overige informatie
Voor overige en actuele informatie
zie de websites van de kerken:
www.pknheiloo.nl 
www.pknlimmen.nl
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Colofon
Dit is een uitgave van de Protestantse
Gemeenten van Heiloo en Limmen
19e jaargang nr. 9, 18 december 2019
 
Redactie:  Ad Edelman, Pieter Jan van Roon 
Ditje van Genderen, 072-5053449
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 2019
 
Bezorging: 
Limmen: C. van den Berg 072 - 5044133
Heiloo:    C. Blijleven 072 - 5334893
                c.blijleven@live.nl
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Volgend nummer: 22 januari 2020
Kopij aanleveren bij: 
kerkblad@pknheiloo.nl
uiterlijk dinsdag 7 januari
logo's/foto's apart aanleveren 
 
www.pknheiloo.nl
www.pknlimmen.nl

Aardster
 
 
Eerst een bolletje, klein, blank en rond
bijna onder de grond, in vochtige hefstbladkragen
dan vouwt zij zich uit als een ster
als ik haar weer zie is het of zij zeggen wil
'Kom, verheug je op het 'Licht' in donkere dagen
 
 
Vriendelijke groet,
Ineke Peitsman - van Deijk
 
De redactie sluit zich hierbij graag aan!

 

 Foto: paddestoelen (aardsterren) in de tuin van Ineke
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Rondom Kerst Limmen

Kerstnacht
In de mooie Protestantse Kerk in
Limmen klinkt deze nacht het kerst-
verhaal in vele toonaarden.
We zingen begeleid op orgel door
Sybren Boukes en op accordeon door
Marien van der Wolf.
Het verhaal van Lucas over de ge-
boorte van Jezus is uit het leven ge-
grepen. Je hoort erin over onrust,
gevaar, verwondering, blijdschap en
inkeer. Een oud verhaal met perspec-
tief voor vandaag en morgen. Dat
gaan we vieren.
 
Eerste kerstdag
Op woensdag 25 december, 1e kerst-
dag, is er een feestelijke dienst om
10.00 uur.
Voorganger is ds. F. J. van der Wind
uit Ouddorp, het Projectkoor uit Cas-
tricum o.l.v. dhr. Cees Brugman gaat
de dienst muzikaal ondersteunen.
Wij rekenen op uw komst.
 
Oudejaarsdienst
Op dinsdag 31 december, oudejaars-
avond, wordt de oecumenische ou-
dejaarsviering gehouden. Aanvang
19.00 uur plaats…………….Met mede-
werking van het koor van de Corne-
liusparochie.
Een ieder is van harte welkom.
 
Zondag 5 januari 2020
Op de eerste zondag van het nieuwe
jaar vieren we de her-bevesting van
twee ambtsdragers: Ditje van Gende-
ren en Jan Korving. Beiden tekenen
ze bij voor een nieuwe termijn.
Iets om als gemeente bij stil te staan.

Kerkdiensten
22 december, 10.00 uur, 4de advent
Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek
collecte: de Herberg Oosterbeek
Protestantse Kerk Limmen: 
ds. R.J. Blaauw, Heiloo
collecte: de Herberg Oosterbeek
GGZ: geen viering
 
24 december, 22.00 uur Kerstnacht
Witte Kerk: ds. A.T. Kramer 
mmv. One More Voice
collecte: KiA / kinderen in de knel
Protestantse Kerk Limmen:
ds. H. Ruitenbeek
m.m.v. Marien van der Wolf
collecte: Voedselbank IJmond-Noord
GGZ:  De Strandwal - 20.00 uur
Marc + Zanggroep, Kerstavond
vanaf 19.30 uur kerstliederen
 
25 december, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. E.J. Kooiman
mmv. Ter Coulster Cantorij
collecte: KiA / kinderen in de knel
Protestantse Kerk Limmen: 
ds. F. J. van der Wind, Ouddorp
mmv. het Projectkoor
collecte: KiA / kinderen in de knel
GGZ: geen dienst
 
29 december, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: 
ds. O. Dongen, Amsterdam
collecte: Diaconie Heiloo
Protestantse Kerk Limmen: 
ds.H.S. Zuidema, Heemskerk
collecte: Pro Rege / PIT
 
31 december, 19.00 uur
Witte Kerk: Oudjaarsdienst
ds. R. Blaauw, Heiloo
collecte: Diaconie Heiloo
Prot. Kerk Limmen: Oudjaarsdienst
Werkgroep Oecumene Limmen
mmv. het Corneliuskoor

 
 
5 januari 2020, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: 
ds. B. Seelemeijer, Heerhugowaard
collecte: VluchtelingenWerk Nederland
Protestantse Kerk Limmen: ds.H.Ruitenbeek
collecte: KiA Straatpastoraat      
GGZ: Marie José + Zanggroep

Rondom Kerst in Heiloo
Kerstmorgen.
In deze feestelijke dienst is er voor elk
wat wils. De cantorij verleent haar
medewerking en er doen verschillen-
de muzikanten mee op piano, fluit en
orgel. Het thema van deze dienst is
“kwetsbaarheid”. Het kwetsbare kind
in de kribbe kan ons misschien iets
leren over hoe wij in het leven zouden
kunnen staan. Er is nevendienst voor
de kinderen van de basisschool en er
is oppas. We zingen nieuwe liederen
op vertrouwde wijzen en zo zoeken
we naar een eigentijdse vertaling van
het kerstevangelie voor het leven
anno 2019.
 
In de dienst van 12 januari nemen wij
afscheid van twee ambtsdragers,
Jannie Willemstein en Nita Buitink. Zij
leggen allebei het ambt van diaken
neer. Helaas zijn er geen nieuwe
ambtsdragers die in deze dienst kun-
nen worden bevestigd.

 
12 januari, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds.E.J. Kooiman 
collecte: ISBA (zie pag. 8)
Protestantse Kerk Limmen:
ds. L.J.Rasser, Amsterdam
collecte: ISBA (zie pag. 8)
GGZ: Marc + Saskia
 
19 januari, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek
collecte: De Regenboog
Protestantse Kerk Limmen: 
ds. H.R.Hummelen, Egmond-Binnen
collecte: De Regenboog
GGZ: Marius + Zanggroep
16.00 uur Witte Kerk
Bachcantate 156
“Ich steh mit einem Fuß im Grabe.”
 
26 januari, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. A.T. Kramer
collecte: De Steiger Alkmaar
Protestantse Kerk Limmen:
ds. J.H.Maat, Castricum
collecte: Sticht. de Hoop
GGZ: Hilda + De Brug 
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dreiging.
Bij Lucas is dat de Romeinse bezetter in de personen van
keizer Augustus en bevelhebber Quirinius. Bij Matteüs is
dat de kindermoord door koning Herodes en bij Johannes
is dat dus de duisternis die het licht probeert te overmees-
teren...
 
Lichtend Woord
Daarom is het kerstfeest voor mij dus eigenlijk een feest
van donker en licht. Het gaat dan niet om de kerstbomen-
romantiek van dichte gordijnen, lekker eten en kaarslicht.
Maar de bijbelse kerstverhalen voeden het weerbarstige
geloof, tegen alle bierkaaien en journaals in, dat het licht
sterker is dan de duisternis en niet is te vernietigen. Of
misschien moet ik gewoon een dichter aan het woord
laten. Een gedicht over het lichtende woord. (Lied 488)
 
In den beginne was het woord,
op aarde is zijn stem gehoord,
die spreken wil tot elk geslacht;
Hij werd geboren in de nacht.
(...)
Dit licht dat in het duister sliep
is God die ons bij name riep;
Hij roept totdat Hij wordt gehoord;
in den beginne was het woord.
 
Ik wens u gezegende kerstdagen en veel Licht in het
nieuwe jaar.
Ds. Edward Kooiman

Een lichtend Woord...
Kerstmeditatie
 
Drie kerstverhalen
Elk jaar weer over het kerstevangelie te moeten schrijven
is eigenlijk alleen goed te doen omdat er - God zij dank
- drie verschillende versies in de bijbel staan van het
geboorteverhaal van Jezus. Dat geeft wat variatie en
houdt de boel fris. Elk van de drie evangelisten vertelt het
verhaal met eigen accenten, omdat ze alle drie voor een
ander publiek schrijven. De één met een stal en herders,
de ander met wijzen en een huis, de derde met vooral
beelden. De evangelist Marcus heeft overigens - als enige
van de vier evangelisten - helemaal géén geboortever-
haal omdat bij hem eigenlijk alles draait om Pasen.
 
Johannes
In deze meditatie staan we wat uitgebreider stil bij de
evangelist Johannes. Hij heeft wel een geboorteverhaal,
maar dan in een geheel andere stijl dan de anderen. Zijn
versie is meer verkondigend, rijk aan beelden en metafo-
ren. Eigenlijk is Johannes meer een mystieke dichter. Hij
realiseert zich heel goed dat wat er werkelijk toe doet in
het leven, zich nou eenmaal moeilijk laat vatten in gewo-
ne taal. Dat geldt bijvoorbeeld voor de liefde (wat liefde
is, is gemakkelijker gedaan, dan gezegd), maar het geldt
ook voor het geheim van het geloof. Je kunt het allemaal
heel moeilijk in woorden vatten. Woorden schieten zo-
gezegd tekort. Dat wil zeggen: woorden met een letter-
lijke betekenis. Maar met metaforen verwijs je naar een
heel andere werkelijkheid. Bij Johannes is Jezus dan ook
soms een ware Wijnstok, dan weer een goede Herder, de
Weg, de Waarheid en het Leven, een Deur of het Brood.
Maar bovenal is Jezus bij hem Woord en Licht.
 
Woord en Licht
Het geboorteverhaal van Jezus heeft Johannes gecom-
poneerd rondom die twee woorden: Woord en Licht. Zo
begint hij zijn evangelie: “In den beginne was het Woord.
Het Woord was bij God en het Woord was God. (...)
In het Woord was leven en het leven was het Licht voor
de mensen. Het Licht schijnt in de duisternis en de
duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.
Hij begint dus zijn ‘geboorteverhaal’ met dezelfde woor-
den als de eerste woorden van de bijbel in Genesis: “In
den beginne...”. Zo wordt direct duidelijk dat Jezus in die
traditie staat: de traditie van Israël. Een traditie van het
Woord van God.
En uit dat Genesisverhaal leent hij direct ook maar het
beeld van het Licht. God zei: “Licht, en er was licht”. Het
licht is in scheppingsverhaal eigenlijk het fundament van
alles. En voor Johannes is Jezus de belichaming van dat
Licht. Het licht maakt al het leven mogelijk. En ook: de
duisternis moet wijken voor het licht...
 
“Donkere” dreiging
Ondanks alle verschillen tussen de geboorteverhalen in
de bijbel, zit er ook een heldere overeenkomst in. Alle
verhalen spelen tegen de achtergrond van een donkere
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Intieme kerkzaal,
doet u mee? 
Er is behoefte aan een intiemere kerkzaal in
de Ter Coulsterkerk. Een kerkzaal waarin
men meer bij elkaar zit met minder afstand
tot de voorganger Dit is de belangrijkste
uitkomst van de enquête, waar velen van u
aan hebben meegewerkt.
 
We willen onderzoeken, hoe we dit
in goed overleg, samen met u, voor
elkaar kunnen krijgen. Het kan bij-
voorbeeld met een kleine aanpassing
van de zaal of door een aantal banken
niet meer te gebruiken als zitplaats.
We willen eerst onderzoeken of dit
laatste bijdraagt aan het gewenste
effect.
 
Daarom hebben we afgesproken om
met ingang van het nieuwe jaar de 1e
zondag in de maand een aantal ban-
ken af te schermen en daarmee vra-
gen we u om meer naar voren in de
kerk te komen zitten. Meer rondom
onze voorgangers en meer bij elkaar.
Bijkomend verschijnsel is, dat het
collecteren ook gemakkelijker wordt.
We gaan evalueren of dit bevalt en
indien nodig, kunnen we dan ook
visueel de kerkzaal intiemer laten lij-
ken.
 
Ook hebben we besloten de entree
van de kerk een warmer welkom te
laten uitstralen. Hier wordt een defi-
nitief ontwerp voor gemaakt, het-
geen we u te zijner tijd zullen tonen.
De bedoeling is om het tekenen van
de bloemenkaart in de kerkzaal te
laten plaatsvinden en de losse orna-
menten (kussens, liedboeken, tijd-
schriften) duidelijk in de omloop te
integreren.
 
Kortom onze kerk is in beweging en
dat is, hopen wij, kenmerkend voor
een levende kerk.
We houden u op de hoogte.
Namens de werkgroep, Roelie van Diest en
Peter van Dorsten

We kennen allemaal de naam Ararat,
de naam van het gebergte op de
grens van Turkije en Armenië, waar
volgens Genesis 8 de ark van Noach
vastliep, nadat het water van de
zondvloed langzaam zakte. We asso-
ciëren het woord zondvloed met
zonde, omdat volgens Genesis 6 de
vloed een straf was voor de verdor-
venheid van de mensheid. Maar ei-
genlijk betekent het woord iets an-
ders: grote of langdurige vloed.
 
Frank Westerman is bekend als auteur
van een aantal mooie boeken over
bijzondere geschiedenissen in de 20e
eeuw, zoals De Graanrepubliek (over
de landbouw in Groningen) en Inge-
nieurs van de ziel (over de commu-
nistische ideologie). Ararat is een heel
persoonlijk boek. Het gaat over een
tocht naar de Ararat, waar veel wat
mensen heengaan omdat ze denken
daar de resten van de ark te kunnen
vinden. Westerman is daar sceptisch
over. In zijn jeugd – hij groeide op in
een Gereformeerd gezin – was hij al
bezig met de relatie tussen geloof en
wetenschap, en ontdekte hij dat je
Bijbelse verhalen als die over de
zondvloed niet kunt lezen als be-
schrijvingen van historische gebeur-
tenissen. Hij zag dat er in het Midden-
Oosten ook in andere religies en
culturen al heel lang zondvloedver-
halen zijn. Dat riep bij hem natuurlijk
de vraag op wat dan wel de betekenis
van Bijbelse verhalen is. Hij vertelt
over de discussies die hij met zijn
leraren op de middelbare school had
over dit onderwerp.

 
Westermans bezoek aan het Ararat-
gebergte is amusant beschreven. Er
moesten vele bureaucratische en
praktische hindernissen worden
overwonnen voor hij eindelijk de trip
naar de top (5165 meter hoog) kon
maken. Hij wilde die reis maken
omdat het hem intrigeerde dat zoveel
mensen vanaf de 19e eeuw echt op
zoek gingen naar resten van de ark
en een historische interpretatie van
het zondvloedverhaal hanteerden.
En niet zomaar mensen. Zo ging de
Amerikaanse astronaut Jim Irwin, die
op de maan had gelopen en dus
vertrouwd was met de moderne we-
tenschap, steeds opnieuw de hellin-
gen van de Ararat op om sporen van
de ark te vinden. Ook een Russische
astronaut maakte die zoektocht. Er
verscheen bovendien in september
1960 in Life een foto van een boot-
vormig landschapsreliëf dat sommi-
gen interpreteerden als een spoor
van de ark. Westerman blijft zich
verbazen.
 
Het boek eindigt met de tocht op de
ijskoude hellingen van de Ararat, niet
met een nabeschouwing van de au-
teur. Ook voor de lezer is er dus een
open einde: je moet zelf bepalen
welke conclusies je wilt trekken uit
Westermans tocht naar de Ararat!
 
Geert Booij

Verbondenheid!
In de achterliggende periode werden
wij tot twee maal toe verrast met
prachtige bloemen: Eerst n.a.v. ons
50 jarig huwelijk in augustus en laatst
werd ons weer “zo maar voor de
aardigheid” een bloemenattentie
gebracht met een kaart vol handte-
keningen, wensen en bewijzen van
denken aan ons samenzijn!
Wij willen jullie allen heel hartelijk
danken voor deze tekenen van ver-
bondenheid. Weet, dat we ons met
deze kerkgemeenschap nog steeds
verbonden voelen, ook al zien jullie
ons niet in de zondagse vieringen in
de Ter Coulsterkerk.
Hartelijke groet, Jenneke & Arie van Driel

Boekbespreking
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dat is wat ik zoek
een plek om te bestaan
een huis om in te wonen
een weg om langs te gaan
een wei, een plein, een tuin, een
tent
ik zoek vooral een stem die zegt:
Goed dat je er bent.
           Kees van der Zwaard

Mensen in Beeld
door Geert Booy

Ineke Peitsman
Voor ons Kerkblad had ik een gesprek met
Ineke Peitsman over haar werk voor het
Inloophuis De Zwaan in Alkmaar. 
Sinds 2011 is zij als vrijwilliger een ochtend
per week gastvrouw in het Inloophuis. Dit
is een oecumenische activiteit van de Raad
van Kerken in Alkmaar, in een gebouw
naast de Lutherse Kerk aan de Oudegracht
185 in Alkmaar.
 
Ineke doet dit werk nadat ze was
opgehouden met haar begeleidings-
werk voor de GGZ in Heiloo, waar ze
zich een aantal jaren professioneel
bezig hield met woonbegeleiding en
in het ‘hostel’ optrad als gastvrouw.
Haar ervaringen in dat werk kan ze
goed gebruiken om soepel om te
kunnen gaan met mensen met aller-
lei problemen (b.v. eenzaamheid,
verslaving, geen huisvesting), en
mensen die niet in de gewone maat-
schappij passen. Ze ontvangt de gas-
ten altijd samen met een collega-vrij-
williger.
 
In Inloophuis De Zwaan kun je zo-
maar even binnenwandelen. Je
wordt welkom geheten, en krijgt een
kopje koffie of thee aangeboden. Er is
een gastvrouw die zegt: goed dat je
er bent!
 
Vier ochtenden in de week (dinsdag
tot vrijdag), en ook op feestdagen zijn
de gasten welkom. Een aantal ervan
komt heel vaak. Zij leven mee met
elkaars wel en wee. Naast de min of
meer vaste gasten ontvangt De
Zwaan ook incidentele bezoekers.
Vaak komen ze om financiële hulp.
Daarin helpt het ISBA (Interkerkelijk
Sociaal Beraad Alkmaar e.o.). Bij een
kop koffie komen de verhalen los, en
dan gaat het altijd over meer dan al-
leen de financiën. Er is ook een ruim-
te waar mensen onder vier ogen met

een van de medewerkers hun proble-
men kunnen bespreken. De gast-
vrouwen bieden een luisterend oor,
en vragen naar de zorgen van de
gasten zonder ze in een bepaalde
richting te sturen. Ook is er een coör-
dinator van dit werk, Marleen Kramer
(een dochter van twee leden van
onze kerk, de heer en mw. Purmer),
die probeert om mensen verder te
helpen bij het zoeken naar oplossin-
gen. Onze kerk geeft enige financiële
steun aan dit werk.
 
Prachtig dat Ineke (naast andere ac-
tiviteiten voor onze kerkelijke ge-
meenschap) zich voor deze vorm van
betrokkenheid van de kerk op de
wereld al zoveel jaar inzet!

dit gedicht hangt aan de muur en is een
leiddraad voor het werk in de Zwaan

Uit de kerkenraad
LIMMEN - De kerkenraad heeft zich
de afgelopen maanden onder andere
beziggehouden met de begroting
van zowel de diaconie als die van de
kerkrentmeesters.
De voorbereidingen zijn getroffen
voor de actie kerkbalans. Ook wordt
gediscussieerd over het updaten van
het beleidsplan. Gekeken wordt
welke acties gerealiseerd zijn en
welke nieuwe activiteiten in het ko-
mend jaar gepland worden.
De samenstelling van de Kerkenraad
voor 2020 is besproken. Aftredend
zijn ouderling Ditje van Genderen en
kerkrentmeester Jan Korving. Beiden
zijn bereid zich weer in te zetten. De
kerkenraad is blij om zonder extra
vacatures verder te kunnen.
Zij zullen in de dienst van 5 januari 
beide herbevestigd worden. Na deze
dienst zal de nieuwjaarsreceptie 

Stopt de kerkautodienst
Heiloo er nu echt mee...?
Dit alarmerend bericht stond een jaar
of vier geleden in het kerkblad. Geluk-
kig was Klaske Mosselaar toen bereid
om de coördinatie over te nemen. Nu
stopt zij er mee en zitten we weer op
hetzelfde punt. Verschillende oproe-
pen in dit kerkblad leverden geen
enkele reactie op. Vanaf januari is er
niemand meer als aanspreekpunt
voor de autodienst in Heiloo. Het gaat
ons om iemand die op vrijdag en
zaterdag - zo nodig - telefonisch
bereikbaar is voor veranderingen in
het ophaal-rooster, zodat mensen die
slecht ter been zijn of anderszins
minder mobiel - toch nog naar de
kerk kunnen. Het zou toch echt heel
jammer zijn als we de kerkautodienst
zouden moeten opheffen.
Ziet u echter toch mogelijkheden,
dan horen wij dat natuurlijk graag!
Ook als u eens in de ca 4 weken
zondags zou willen rijden.
U kunt dan contact opnemen met de
Vacaturecommissie:
Jannie Edelman (072-5334312) of
Edward Kooiman (072-8885550)

gehouden worden.
De kerkenraad wenst u allen geze-
gende Kerstdagen en een gezellige
jaarwisseling toe.
Lies Koenderman
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Diaconie, wel en wee…
HEILOO - De diakenen in onze ge-
meente hebben de laatste tijd met vijf
ambtsdragers veel goed werk verzet.
Ook is er elke dienst altijd een diaken
aanwezig. Helaas zijn Nita Buitink en
Jannie Willemstein door ziekte niet
meer in staat hun werk te doen. Zij
betreuren dat zeer en wij met hen. De
overgebleven drie diakenen probe-
ren zo goed mogelijk de vrijgekomen
taken op te pakken en wij zijn hen
daar heel dankbaar voor (mevr. Jan-
nie Edelman neemt tijdelijk de taak
van scriba over van Nita).
De diakenen zijn nu om de drie
weken tijdens de eredienst aanwezig
als diaken. Dit is waarschijnlijk niet
altijd mogelijk, want door vakanties
en andere verplichtingen kan er wel-
licht een situatie ontstaan, waarin er
geen dienstdoende diaken aanwezig
kan zijn. De kerkenraad heeft daar
begrip voor en uitgesproken, dat de
kerkorde toelaat, dat het ook vol-
doende zal zijn als er een ouderling
aanwezig is om de predikant te be-
geleiden. Wij houden ons in ieder
geval aanbevolen voor versterking!
Namens de kerkenraad, Roelie van Diest

Brief van ds. Rasser
Koopvaardijwerk Amsterdam
Geachte mensen in Limmen en Heiloo,
Kerst is een feest dat mensen graag met
hun familie vieren. Niet iedereen is echter
in de gelegenheid om thuis te zijn. Dit geldt
in het bijzonder voor zeevarenden. Hun
werk op zee is zwaar, veelal eentonig en
niet zonder gevaar. Voor velen geldt dat de
beloning maar matig is. Het moeilijkste van
het varende bestaan is echter de eenzaam
heid en heimwee. Dat geldt zeker voor de
kerstdagen.
De mensen van het Protestants Koopvaar
dijwerk Amsterdam proberen zeevaren
den een hart onder de riem te steken door
een kerstfeest te organiseren in het zee
manshuis. Nu de havens zich op afgelegen
plaatsen bevinden wordt dit door zeeva
renden nog meer gewaardeerd dan voor
heen.
Op de schepen die vlak voor kerst uit Am
sterdam vertrekken, worden kerstpakket
ten gebracht. Naast wat lekkernijen, een
mooie kaart met een kerstboodschap be
vat deze een SIM-kaart. Hiermee is men in
staat om met een mobiele telefoon een
beeldverbinding te maken met familiele
den en vrienden.
Nu willen wij om uw hulp vragen. Zo kunt
u met € 7,50 iemand al zo’n 8 uur van het

internet gebruik laten maken. Een grotere
donatie is natuurlijk meer dan welkom.
Mocht u willen bijdragen, dan kunt een gift
overmaken op banknummer NL13 INGB
0000346367  t.n.v. het Prot. Koopvaardij
werk  Amsterdam.
 
Wij beseffen dat niet iedereen aan deze
oproep gehoor kan geven. Wij hopen dan
dat u met uw gedachten en mogelijk in
gebed bij de zeevarenden wilt zijn.    
Met vriendelijke groet, ds. Leon Rasser,
koopvaardijpredikant Amsterdam/
Noordzeekanaal 

24 en 25 december Kerk in Actie
Kinderen in de knel. Geef licht aan
kinderen in Moldavië
Voor miljoenen kinderen op deze
wereld is het elke dag donker. Ze
moeten leven met oorlog, armoede
of ziekte. Ook in Moldavië, het armste
land van Europa. Veel mensen probe-
ren werk te vinden in het buitenland
en laten hun kinderen thuis achter.
Kinderen in Moldavië zijn daarom
vaak al op jonge leeftijd op zichzelf
aangewezen. De organisatie Betha-
nia komt op voor deze kinderen. In
twee opvangcentra krijgen kinderen
naschoolse opvang, huiswerkbege-
leiding en een goede maaltijd. De
meeste kinderen die naar het cen-
trum komen hebben gedragsproble-
men. Daarom biedt het centrum ook
psychologische begeleiding en the-
rapie. Bethania wil de kinderen een
veilige plek bieden, zorgen dat zij naar
school blijven gaan en hun school
succesvol kunnen afmaken. Met de
opbrengst van deze collecte wil Kerk
in Actie kinderen in Moldavië een
lichtpuntje bieden in hun donkere
bestaan. Ook worden andere Kinde-
ren in de knelprojecten gesteund.

Collectes bij de kerkdiensten

12 januari 2020: ISBA
Het Interkerkelijk Sociaal Beraad
Alkmaar stelt zich ten doel om de
materiële situatie van mensen die
tussen wal en schip (dreigen te)
raken, te verbeteren. Wij wijzen de
weg naar de juiste instanties, advise-
ren en helpen zo nodig bij het invul-
len van formulieren. Zo mogelijk
wordt financiële hulp gegevens in de
vorm van een gift.

19 januari 2020: De Regenboog
De Regenboog - in Amsterdam - sti-
muleert de ontwikkeling van mensen
in (sociale) armoede, zodat zij actief
kunnen deelnemen aan de maat-
schappij. Ieder mens is de moeite
waard, dus ook mensen die in armoe-
de leven en/of sociale uitsluiting er-
varen.De Regenboog Groep stimu-
leert hen om zelf vorm en inhoud te
geven aan hun be-
staan. Wat de vrijwil-
ligers en medewer-
kers bindt, is hun be-
trokkenheid bij men-
sen in (sociale) armoede.
"Wij zijn mensen onder elkaar."
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Giftenaftrek voor de
belastingdienst
Ik geef een periodieke gift aan de
kerk! Dit is aantrekkelijk omdat een
periodieke gift volledig is af te trekken
van de belastingaangifte. ‘Normale’
giften zijn ook in mindering te bren-
gen, maar daarvoor geldt een drem-
pel van 1% (minimaal € 60) en een
maximum 10% van het verzamelin-
komen. Bij een periodieke gift gelden
die grenzen niet. Daardoor krijgt u
van de belastingdienst meer geld
terug. Dit voordeel kunt u ten goede
laten komen aan uw kerk. Zo kunt u
meer geven zonder dat het u meer
kost. Wanneer is een gift een perio-
dieke gift?
· Als de gift is vastgelegd in een schriftelijke
overeenkomst of notariële akte;
· Als de bedragen conform de overeen
komst of notariële akte regelmatig (min
stens eens per jaar) worden overgemaakt;
· Als deze bedragen steeds even hoog zijn;
· Als deze bedragen minimaal vijf jaar ach
tereen worden overgemaakt;
· Als de begunstigde (Protestantse Kerk,
plaatselijke gemeente of diaconie) geen
tegenprestatie levert voor de gift;
· Als de gift uiterlijk stopt bij het overlijden
van de schenker of diens partner.
Alleen (periodieke) giften aan een
door de belastingdienst erkende Al-
gemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI) zijn aftrekbaar. Heiloo: J. Bras
072-5320344 of j.bras@telfort.nl
Limmen: J. Nell 072-5055826 of
kerkrentmeesters@pknlimmen.nl

Kerk zijn wij samen,
geef voor je kerk 
De jaarlijkse Aktie Kerkbalans wordt
binnenkort weer gehouden. Veel
leden zetten zich vrijwillig in om in
Heiloo en Limmen de enveloppen
rond te brengen en weer op te halen.
 
Zowel Heiloo als Limmen wordt een
tekort begroot voor 2020. Alleen met
uw steun kan dit tij gekeerd worden.
De economische situatie is voor
sommigen verbeterd en misschien
kunt u de kerk 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 kerkrentmees-
ters de periode van de landelijke Aktie
kerkbalans aan, namelijk de tweede
helft van januari.
Kerkrentmeesters Heiloo en Limmen

Geen collecte-kleingeld?
Heeft u weleens aan collectebonnen
gedacht? Deze zijn er in waardes van
€ 0,50 , €1, en € 2,-
Per vel van 20 stuks te bestellen op
NL85 INGB 0000 2762 01
Bijkomend voordeel: fiscaal aftrekbaar.

Kerstgroet classispredikant
 
Peace on earth
Heaven on earth, we need it now
I'm sick of all of this hanging around
Sick of sorrow, sick of pain
Sick of hearing again and again
That there's gonna be, peace on earth
 
Het is december. En automatisch
klinken er dan liederen in mijn hoofd.
Veel daarvan zullen we zingen op 24
en 25 december. Maar ook Peace on
earth, van U2. ‘We hebben vrede nodig op
aarde, maar we zijn het wachten moe. Moe
van de zorgen en van pijn. En toch steeds
maar weer horen dat er ooit vrede zal zijn.’  
 
Straks zal het verhaal van vrede op
aarde weer in alle kerken klinken. Een
groot hemels leger zingt: ‘Eer aan
God in de hoogste hemel, en vrede
op aarde voor alle mensen die hij
liefheeft.’
Opvallend is: ze staan op één lijn,
naast elkaar: eer aan God èn vrede op
aarde. Ik denk dat Lucas daarmee
bedoelt dat in Jezus duidelijk wordt:
eer aan God is vrede op aarde. En
vrede op aarde is eer aan God.
 
Vrede op aarde, dat is dus veel meer
dan géén oorlog. Het heeft alles met
God te maken. Vrede op aarde is
leven zoals leven bedoeld is. Het is
een vrede die alle verstand te boven
gaat, en die harten en gedachten
behoedt.
Vrede op aarde is licht, en kijken of
ergens al een wereld daagt. Waar
mensen waardig leven mogen en elk
zijn naam in vrede draagt.
 
Als levend teken van Gods vrede
komt Jezus in de wereld. Hij die zelf
Gods vrede is, èn die ons aanzet die
vrede te zoeken. Hij die wij mogen
ontvangen, met lege handen, als pure
genade. Maar die ons tegelijk in een
onvermijdelijke beweging brengt.
Want wie God wil dienen, zal mensen
dienen. En wie mensen dient, dient
God. In Jezus worden hemel en aarde
verbonden.
 
Namens het breed moderamen wens
ik allen een heel goed Kerstfeest!
 
Ds Peter Verhoeff, classispredikant
voor Noord-Holland

Sterrenhemel van Vincent van Gogh
bij de kerstgroet van ds. P. Verhoeff
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Winterlicht
met
Wishful Singing 
 
Kerstklassiekers en beto
verende oude en nieuwe
muziek, vrijdagavond 
20 december 20.00 uur
in de Witte Kerk
 
Het female a cappella ensemble
Wishful Singing brengt een kerstpro-
gramma met veel geliefde traditio-
nals uit Engeland, Wales, Vlaanderen,
Noorwegen en Duitsland. Er wordt
ook Gregoriaans gezongen, evenals
Franse religieuze muziek. De presen-
tatie en de klokheldere zang van de
zangeressen zijn de belangrijkste in-
grediënten van de avond.
 
Het ensemble Wishful Singing treedt
regelmatig op zowel in Nederlandse
als op buitenlandse podia en vergroot
doelbewust en actief het repertoire
door regelmatig opdrachtcomposi-
ties te verstrekken. 
Daarnaast werkt het ensemble veel-
vuldig en in allerlei verbanden samen
met andere musici, artiesten en jong
talent. De individuele kwaliteit van
iedere zangeres vormt de basis onder
hun gezamenlijke zuiverheid, har-
monie en balans. Gecombineerd met
hun collectieve talent voor timing en
droogkomische mimiek, maakt dat
Wishful Singing toonaangevend is in
haar genre.
 
Tickets zijn te bestellen via 0645184525
of info@concertenwittekerk.nl of via
www.concertenwittekerk.nl
Hans Dompeling

MESSIAH.NL
de Messiah van Händel in het Nederlands
 
Het projectkoor van De Witte Duif zal
op zondag 22 december twee uit-
voeringen geven van de verkorte
versie van de Messiah van Händel met
als uitgangspunt de Young Messiah.
 
Messiah, an Oratorio is een oratorium -
van Georg Friedrich Händel, gecom-
poneerd in 1741 en voor het eerst
uitgevoerd in 1742 in Dublin. Onder
de naam The Young Messiah -
schreef Tom Parker met The New
London Chorale in 1979 een populai-
re uitvoering van Messiah, 
 
De oorspronkelijke Engelse teksten
zijn door Corrie de Geeter en Marian-
ne Beitler naar het Nederlands ver-
taald. Dit maakt het verhaal van de
Messiah ongekend indringend en
toegankelijk. De combinatie met de
zeer aansprekende melodieën van
Händel maken deze Messiah.nl tot
een onvergetelijke ervaring en een
heel bijzondere manier om dit jaar in
de stemming voor Kerst te komen.
 
De eerste uitvoering is in de Protes-
tantse kerk van Limmen op zondag-
middag 22 december om 16.00 uur.
 
De tweede uitvoering is in de Dorps-
kerk in Castricum op zondagavond
22 december om 20.30 uur.
 
De toegangskaarten zijn gratis! Be-
stellen bij Angelie Graumans, amg.
graumans@ziggo.nl of 0251-826466.
U kunt de kaarten uiterlijk 20 minuten
voor aanvang van de uitvoering bij de
ingang van de kerk ophalen.

Ter Coulstercantorij
nodigt gastzangers uit voor 

The Crucifixion
Op woensdag 8 april voert de Ter
Coulstercantorij The Crucifixion van
John Stainer uit. U wordt van harte
uitgenodigd mee te zingen in deze
indrukwekkende compositie over het
lijden en sterven van Jezus Christus.
Er zijn acht repetities te beginnen op
woensdag 12 februari. Er wordt ge-
zongen van 19:45 – 21:30 uur in de
Ter Coulsterkerk. In de pauze is er
koffie en thee. Schroomt u niet, ieder-
een kan zingen en de muziek is
prachtig. Voor de bladmuziek wordt
gezorgd. U hoeft geen noten te kun-
nen lezen. Er zijn ingezongen partijen
zodat u thuis rustig uw partij al luis-
terend kunt instuderen. Graag opga-
ve bij Simone Ouwendijk (s.ouwen-
dijk@telfortglasvezel.nl).
The Crucifixion zal velen doen den-
ken aan de Mattheus Passion van
Johann Sebastian Bach. Het betreft
inderdaad dezelfde thematiek die
behandeld wordt, echter de uitvoe-
ring is anders. De Mattheus is lang, the
Crucifixion kort, ongeveer een uur.
De Mattheus is een barokke compo-
sitie met al z'n stemmenweefsels. 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 koralen.
Er zijn twee solisten, een tenor en een
bas.
The Crucifixion werd voor het eerst
uitgevoerd in 1877 o.l.v. de componist
zelf in de kerk van St. Marylebone in
Londen. Het werk werd meteen po-
pulair en is nadien vele keren uitge-
voerd. In bovengenoemde kerk in
Londen wordt het nog steeds gezon-
gen op Goede Vrijdag.
De uitvoering in de Witte Kerk vindt
plaats in de stille week, op woensdag
8 april, aanvang 19:30 uur.

10



Rond de Waterput
In de komende weken zijn er o.m. de
volgende activiteiten:
13 januari: Wat vieren we zondag?
14 januari: Asielbeleid in Nederland 
19 januari: Cantatedienst (Witte Kerk)
21 januari: Renaissance in Venetië
23 januari: Zin in Film (1)
Voor meer informatie: zie het infor-
matieboekje van Rond de Waterput
(te verkrijgen in de kerken) of de
website: www.ronddewaterput.nl
ds. Edward Kooiman

Asielbeleid in Nederland
Het asielbeleid is een politiek gevoe-
lig onderwerp waar iedereen een
mening over heeft, maar hoe zit het
nu precies? Wanneer krijgt een asiel-
zoeker een verblijfsvergunning? Hoe
zat het met Lily en Howick en het
kerkasiel van de familie Tamrazyan in
de Haagse Bethelkerk? Bestaat er nog
een kinder-pardon? Hoe zit de Tur-
kije-deal in elkaar? En wat hebben we
te verwachten van de Europese Unie?
Frans Willem Verbaas is asieladvocaat
en voormalig bestuurslid van de be-
roepsgroep van asieladvocaten, de
VAJN. Eerder publiceerde hij artike-
len over het asielrecht en schreef hij
een boek over asielbeleid. Hij zal in-
gaan op al de vragen over asiel die
leven bij het publiek.
De avond is op dinsdag 14 januari in
de Ter Coulsterkerk, begint om 20 uur
en kost € 3 per persoon

Renaissance in Venetië
Dhr. Cees Tromp verzorgt op 22 janua-
ri een lezing over de renaissance--
schilderkunst in de school van Vene-
tië.
In de renaissance werd de klassieke
oudheid opnieuw ontdekt. Niet lan-
ger werden de ogen strak gericht op
de hemel zoals in de Middeleeuwen,

Zin in film
Over schuld, vergeving en verzoening
Het aardige van de filmkunst is dat -
misschien beter dan in de schilder-
kunst of beeldhouwkunst - het ge-
drag van mensen ter sprake gebracht
kan worden. Verkeerde keuzes, of
juist barmhartig en verzoenend ge-
drag, morele dilemma’s, twijfels; de
hoofpersonen laten veel verschillen-
de kanten zien van menselijk gedrag,
verantwoordelijkheid en ethische
afwegingen. Omdat het in de bijbel
dikwijls juist hierover gaat, bleek het
zinvol en leerzaam om (film-)kunste-
naars hieromtrent de ruimte te
geven. Daarom dit jaar opnieuw vier films
waarin schuld, verzoening of vergeving
een centrale rol speelt. Aansluitend is er
- voor de liefhebbers - een korte na-
bespreking. De films zijn heel goed als
‘losse filmavond’ te bezoeken. Ivm. de
lengte van sommige films beginnen
we telkens om 19.30 uur!
Donderdag 23 januari, 13 en 27 febru-
ari en 12 maart in de Kapel van de Ter
Coulsterkerk, Holleweg 111 , Heiloo.
Informatie: Ds. Edward Kooiman
(ejkooiman@ziggo.nl)
Bijdrage: € 4,- per avond

Voorstelling ‘SchatRijk’
voor kleine, grote en volwassen kinderen.
Zet zondag 16 februari snel in de
agenda! Gezinnen, (hulp) opa’s en
oma’s, of omdat je gewoon nieuws-
gierig bent: iedereen is om 15.00 uur
welkom in de Witte Kerk in Heiloo.
Matthijs Vlaardingerbroek komt langs
met zijn buikspreekpop Henkie en
een hele rij goocheltrucs. Er is van
alles te zien en te horen.
Hij vertelt het verhaal van Jezus en
zijn vrienden die op zoek zijn naar
waar je ‘SchatRijk’ van wordt!
De voorstelling is van 15.30 - 16.30
uur. Gratis toegang, zoetbuffet na
afloop. Info: Hanneke Ruitenbeek,
hruitenbeek@ziggo.nl

maar op de aarde, op de dingen, op
de mensen. Er ontstond een nieuw
gevoel: dat het gewone loutere be-
staan belangrijk was en dat het leven
niet alleen onderzocht maar ook ge-
noten mocht worden. Dat bracht een
nieuwe hartstocht met zich mee, de
hartstocht voor schoonheid.
Aan de hand van schilderijen van
Bellini, Carpaccio, Titiaan en Tinto-
retto neemt de inleider ons mee op
een reis door de schilderkunst.
De avond wordt gehouden in het
Willibrordushuis, Westerweg 267 en
begint om 20 uur. De kosten zijn € 3,- 
Iedereen is van harte welkom.

Cantatedienst
in de Witte Kerk in Heiloo
Collegium Vocale Camerata onder
leiding van Gerard Leegwater zal op
zondag 19 januari, om 16.00 uur, de
cantate 'Ich steh mit einem Fuß im
Grabe' BWV 156 uitvoeren.
Deze titel doet het ergste vermoeden,
maar dat valt mee: beide gevallen die
in het tekstgedeelte voorkomen wor-
den door Jezus genezen.
Bach componeerde de cantate voor
de 3e zondag na Epifanie op tekst van
Picander (Christan Friedrich Henrici).
Zijn tekst is met slechts twee aria's en
twee recitatieven opvallend kort.
Bach laat de tekst voorafgaan door
een sinfonia, waarin de hobo concer-
terend is en de strijkers en basso
continuo de begeleiding vormen. In
de tenor-aria, begeleid door de strij-
kers, horen we het door de sopraan
gezongen koraal “Machs mit mir,
Gott, nach deiner Güt”. Er volgt een
bas-recitatief waarna de tweede aria
begint als trio door hobo, viool en
basso continuo en wordt tot een
kwartet uitgebreid met het inzetten
van de alt-solist. Na een tweede bas-
recitatief komt het slot met het koraal
“Herr, wie du willt, so schicks mit mir”.
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Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.
 
Wil nog de oude pijn ons hart vernielen,
drukt nog de last van ‘t leed dat ons beklemt,
o Heer, geef onze opgejaagde zielen
het heil waarvoor Gij zelf ons hebt bestemd.
 
In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.
 
 
 
                    Uit de tekst van Dietrich Bonhoeffer.
                    Vertaling: J.W. Schulte Nordholt.


