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'Kom erbij!'
LIMMEN - In Limmen wordt weer een
Samen Eten-maaltijd georganiseerd
voor wie aan wil schuiven voor wat
gezelligheid. Woensdag 29 april in
de Protestantse Kerk aan de Zuidker-
kenlaan 25 in Limmen.
De deur staat open vanaf 17.00 uur
en om 17.30 begint de maaltijd.
Graag opgave vanaf 15 april i.v.m. de
voorbereiding en het aantal plaatsen:
tel. 5052871 of per email:
margreetdenekamp@outlook.com
Bij de uitgang staat een mandje voor
een vrijwillige bijdrage.
U bent van harte welkom!
*onder voorbehoud  i.v.m. het coronavirus!

Donderdag 
9 april om
17.30 i.p.v.
18.00 uur-
 staat de
volgende 

maaltijd gepland. Of dit ook werkelijk
doorgang zal vinden is op het mo-
ment dat ik dit stukje schrijf nog on-
bekend. We hopen u van harte te
mogen verwelkomen op deze Witte
Donderdag.
De maaltijd erna staat op donderdag
7 mei om 18.00 uur in de planning.
Mocht de maaltijd in april niet door-
gaan, wilt u zich dan telefonisch, per
mail of via de intekenlijst opgeven:
- telefoon: 072-8795384; 
- mail: g_timmerman50@kpnmail.nl
- inschrijfformulier op zondag 3 mei 
  in de hal van de Ter Coulsterkerk.

Ontmoetingsmiddag
Voor donderdag 2 april was een ont-
moetingsmiddag gepland. Deze mid-
dag zou in het teken staan van Op
weg naar Pasen. 
Door de coronacrisis gaat dit niet
door. Ook de volgende bijeenkom-
sten zijn onder voorbehoud.
 
Donderdag 23 april om 14.15 uur is
de volgende ontmoetingsmiddag.
Ds. Saskia Ossewaarde (Egmond)
verzorgt een lezing over de Kerk in
Latijns Amerika. Hoe kun je kerk-zijn
gestalte geven in Brazilië.
Donderdag 14 mei willen we het jaar
feestelijk afsluiten met een High Tea.
Onder begeleiding van Lonneke Lute
gaan we samen zingen en genieten
van lekkere hapjes en drankjes.
U bent allen van harte welkom.
Heeft u vervoer nodig neemt u dan
contact op met Klaske Mosselaar tel:
5330417. Voor overige inlichtingen
Ria op den Kelder tel: 5338895.
Marijke de Groot

Koffie-ochtend
Helaas moeten wij het maandelijkse
koffie-uurtje in Limmen onderbre-
ken. Wij hopen dat we op woensdag
20 mei wel weer bij elkaar kunnen
komen in ‘Ons Huis’ aan de Zuidker-
kenlaan, van 10.30 - 11.30 uur. Uiter-
aard hangt dit af van de dan geldende
richtlijnen omtrent het coronavirus.
Iedereen is van harte welkom om
elkaar te ontmoeten, onder het genot
van een 'bakje troost'. Als afsluiting
luisteren we naar een mooi gedicht.
Voor vragen en/of vervoer kunt u bellen
met Lies Koenderman, 072-5052073
of Margreet Denekamp, 072-5052871

Vrijwillige bijdrage
HEILOO - In het januarinummer
stond een kleine oproep voor een
bijdrage aan het kerkblad
Wij willen u vragen eens na te gaan
of u al een bijdrage heeft gedaan.
Wellicht is het aan uw aandacht ontsnapt?  
Uw bijdrage is ter bestrijding van de
drukkosten van het ons kerkblad.Ter
herinnering hebben wij in Heiloo een
acceptgirokaart bijgesloten. Wij heb-
ben geen bedrag ingevuld daar de
bijdrage geheel op vrijwillige basis is.
College van kerkrentmeesters Heiloo

Uitvoering Crucifixion
De aangekondigde uitvoering door
de Cantorij van de Crucifixion op
woensdag 8 april a.s. in de Witte Kerk
gaat niet door.
De Cantorij acht dit gepast teneinde
verspreiding van het Coronavirus
zoveel mogelijk te beperken door
fysieke bijeenkomsten te vermijden
en niet te organiseren.
Ook zijn de koorrepetities tot nader
bericht opgeschort.
Het bestuur van de Cantorij
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Pasen 2020; Angst én
vertrouwen
De afgelopen week zijn wij ook in Nederland opgeschrikt door
de coronacrisis. De gevolgen zijn enorm. Onze kerken kunnen
niet langer voor de eredienst en andere bijeenkomsten gebruikt
worden. Ouderen worden opgeroepen om thuis te blijven en
zorginstellingen worden gesloten voor bezoekers. Ook uw re-
dactie heeft ‘op afstand’ vergaderd. We voelen ons soms angstig
en vragen ons af hoe we geloofsvertrouwen kunnen behouden.
In de Paasmeditatie op p. 5 wordt hier verder op ingegaan.
 
Nu onze gewone kerkdiensten voorlopig geen doorgang
kunnen vinden worden er andere initiatieven gestart om elkaar
vast te houden. U heeft hierover al het nodige kunnen lezen.
Zo is er een wekelijkse kanselboodschap die iedere zondag-
ochtend vanuit de Ter Coulsterkerk door één van de pastores
uit Heiloo wordt verzorgd en die u via internet www.kerkom-
roep.nl direct of op een later moment kan beluisteren.
U kan bellen met de pastores of de kerkenraad wanneer u
vragen of zorgen heeft, boodschappen aan huis wilt of een
papieren versie van de kanselboodschap / nieuwsbrief wenst.
Ook op www.pknheiloo.nl en www.pknlimmen.nl vindt u het
laatste gemeente-nieuws. Op NPO 2 heeft de PKN om 09.20
iedere zondag een overdenking op de TV.  
Op deze manier houden we elkaar vast in deze moeilijke tijd.
 
Op het voorblad staat een prachtig bloeiende gele Mimosa: geel,
de kleur van Pasen, de kleur van hoop. Laten we deze hoop juist
de komende weken levend houden, samen op weg naar Pasen!
De redactie
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De Stille Week en Pasen:
dood, doop en Opstanding
 
In alle voorlopigheid berichten wij u
over de vieringen in Heiloo in de
Stille Week en Pasen. Op het moment
van schrijven zijn vanuit de overheid
en de landelijke kerk strenge richtlij-
nen uitgegaan over samenkomsten
en kerkdiensten. Dus houdt u de web-
site van de kerk nauwkeurig in de gaten en
vertel wat u weet door aan mensen die
geen internet hebben.
Wij kunnen nu al wel melden dat de
uitvoering van de Crucifixion van
woensdag 8 april niet door gaat.
Mochten de restricties voor samen-
komsten echter versoepeld worden
dan hopen we in de Stille Week op de
volgende diensten:
Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en
Stille Zaterdag zijn de diensten in de
Witte Kerk. Ze beginnen om 19.30 uur.
De diensten worden met elkaar ver-
bonden door lezingen uit het boek
Exodus en het evangelie naar Mat-
teüs. Bevrijding is het leidende thema.
In hoe God het volk Israël bevrijdt uit

Egypte lezen we over de betrokken-
heid van God bij mensen. In Jezus
komen de oude verhalen opnieuw tot
leven. Het zijn verhalen van dood en
leven, wanhoop en hoop, wachten en
waken, vallen en opstaan.
Witte Donderdag is een dienst van
Schrift en Tafel en zitten we rondom
tafels om brood en wijn te delen. In
de dienst op Goede Vrijdag lezen we
het lijdensverhaal van Jezus volgens
Matteüs. De lezingen worden onder-
broken met liederen, gebeden en
stilte. We verlaten de kerk dan in stil-
te.
Het is de gewoonte om op Stille Za-
terdag de kerkdienst weer in stilte te
beginnen. Dat is dit jaar misschien
een beetje anders. Want wanneer de
dienst overgaat van Stille Zaterdag in
de Paaswake hopen we Laurie Anna
te dopen, dochter van Linda en Mar-
tin Brouwer de Koning.
De doop in de Paasnacht is één van
de oudste gebruiken uit de traditie
van onze kerk. Het symboliseert het
sterven en opstaan met Christus. In
de Paaswake gedenken we ook altijd
onze eigen doop door langs het
doopvont te lopen en onze hand
even door het water te halen. De
viering zit vol symboliek. Het is ook
het moment dat de nieuwe Paaskaars
wordt binnengedragen en ieder een
lichtje aan kan steken.
Als de doop doorgaat verwachten
we, mede door het bezoek van gasten
en de aanwezigheid van kinderen in
de kerk, dat een stil begin wellicht wat
moeilijk te organiseren is.
Wie toch de stilte van Stille Zaterdag 
wil beleven is uitgenodigd voor een
korte stilte-wandeling, vanaf 15.30
uur bij de Witte Kerk. We sluiten af
met een kort liturgisch moment in de
kerk.
Op Paasmorgen vieren we de op-
standing, het hart van het christelijk
geloof. Er is geen Kerst en Pinksteren
zonder Pasen. Of beter gezegd: van-
uit het opstandingsgeloof heeft het
 christelijke geloof zijn huidige vorm
gekregen. Er is - naar we hopen - in
deze dienst veel muziek op heel ver-
schillende instrumenten en we zin-
gen hopelijk uitbundige paasliede-
ren.
Wij wensen u een goede week en een
gezegend Paasfeest,
ds. Edward Kooiman en
ds. Hanneke Ruitenbeek

Kerkdiensten
5 april, 10.00 uur, Palmpasen
Kanselboodschap: ds. E.J. Kooiman
om 10.00 uur of later te beluisteren
op www.kerkomroep.nl en 
bij 'Vind uw kerk' Heiloo intikken.
Ook na te lezen op www.pknheiloo.nl 
onder de button 'Orde van dienst'
 
De diensten op de volgende data
onder voorbehoud!
Voor de kanselboodschap door één
van de pastores uit Heiloo: zie 5 april
 
9 april, 19.30 uur, Witte Donderdag
Witte Kerk: ds E. Kooiman, avondmaal
collecte: Diaconaal werk Heiloo
Protestantse Kerk Limmen: avondmaal
ds. F.J. v.d. Wind, Oudorp
collecte: Fonds Bijzondere Noden
 
10 april, 19.30 uur, Goede Vrijdag
Witte Kerk: ds. H. Ruitenbeek
Prot. Kerk Limmen: Oecumene dienst
werkgroep Oecumene + lit. koor
 
11 april, 19.30 uur, Stille Zaterdag
Witte Kerk: ds. H. Ruitenbeek
 
12 april, 10.00 uur, Pasen
Ter Coulsterkerk: ds. E.J. Kooiman
collecte: kansarme kinderen in India
Protestantse Kerk Limmen: ds. H.Ruitenbeek
collecte: kansarme kinderen in India
GGZ: Marc + zanggroep
 
19 april, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk:
ds. S.H. Ossewaarde, Egmond
collecte: PSDV / Roosevelthuis
Protestantse Kerk Limmen:
ds. A.A. van Kampen, Wieringerwaard
collecte: Stichting Noodfonds C'cum
GGZ: Marius + Saskia
 
26 april, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. R.J. Blaauw, Heiloo
collecte: Resource link Foundation
Protestantse Kerk Limmen:
ds. H.R. Hummelen, Egmond-binnen
collecte: Stichting Epafras
GGZ: Wessel + zanggroep
 
3 mei, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk:
ds. B. Seelemeijer, Heerhugowaard 
collecte: KiA/Traumahulp Nigeria
Protestantse Kerk Limmen:
ds. J.H. Maat, Castricum
collecte: KiA/Traumahulp Nigeria
GGZ: Marie José + zanggroep

 
10 mei, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek 
collecte: Vluchtelingenwerk wereldwijd
Prot. Kerk Limmen: ds. E.J. Kooiman
avondmaal
collecte: KiA/ Rudolphstichting
GGZ: Marc + Zanggroep
 
17 mei, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. E.J. Kooiman
collecte: Armeniëproject
Prot. Kerk Limmen: ds. A.Matz, Groningen
collecte: Zonnebloem Limmen
GGZ: Marius + Lit. Koor Castricum
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Paasmeditatie:    
Angst en vertrouwen
“Wees niet bang...” (Mat. 28: 5 en 10)
 
In de ban van de angst
De wereld is, op het moment dat ik dit schrijf, in de ban
van de angst voor het corona-virus. En natuurlijk is dat
niet ten onrechte. Want het zal ons toch maar gebeuren
dat we besmet zouden raken. Je moet er niet aan denken!
We houden graag een beetje grip op het bestaan en zo’n
verraderlijk virus waart nou juist rond als een soort van
struikrover die je zo maar kan overvallen. Brr. In onze
samenleving is angst echter nog een veel breder verbreid
verschijnsel. En natuurlijk is sommige angst waardevol:
het helpt ons voorzichtig te zijn bij het oversteken van
een drukke verkeersweg. Maar vaker nog zit die angst ons
in de weg, en om díe angsten gaat het mij nu. Wij mensen
zijn voor van alles en nog wat bang. We zijn bang voor
de tandarts, voor honden of bang dat ons pensioen over
10 jaar niets meer waard is. We zijn bang om alleen te
zijn - of hebben juist bindingsangst. Angst voor klimaat-
verandering, vliegangst of we zijn bang voor teveel
moslims in ons land. Bang voor de dood, of wat misschien
nog erger is: bang voor het leven. Een mens die echt
nergens bang voor is heb ik nog nooit ontmoet. Ieder
mens kent zijn of haar eigen vrees of angst. Soms zicht-
baar, maar vaak verborgen.

 
Bangmakerij
Angst, dat is de laatste jaren wel gebleken, is een goede
voedingsbodem voor populisme en fundamentalisme.
Politici worden steeds vaker handelaren in angst. Ze jagen
mensen met harde taal de stuipen op het lijf, om stemmen
te trekken. Vervolgens trekken ze  grenzen die onze
vrijheid eerder inperken dan vergroten. Angst wordt
geëxploiteerd, niet alleen in de politiek, maar ook in de
media en in de reclame. De hele gezonde-voedingsindu-
strie speculeert voor een aanzienlijk deel op bangmake-
rij.
En eerlijk is eerlijk: zelfs de kerk heeft zich niet aan deze
stroom kunnen onttrekken.
Eeuwenlang werden mensen bang gepraat met de duivel,
met hel en verdoemenis. En niet alleen voor de duvel
moest je bang zijn. Ook voor God en voor zijn oordeel:
angst om niet genoeg te geloven, niet goed genoeg te
leven. Hoeveel angst zit er niet nog steeds in Godsdienst?
Maar ik denk ten onrechte. Nee sterker nog: ik denk dat
geloven bij uitstek het wapen is tegen angst.

 
Vertrouwen tegenover angst
In de bijbelverhalen komt angst ook dikwijls voor. Het
verschijnsel behoort zelfs tot de meest voorkomende
begrippen in de bijbel. Maar telkens horen we daar weer:
“Wees niet bevreesd”, “Wees niet bang”. Het begint al bij
de geboorte van Jezus als de engelen het tegen de her-
ders zeggen. We horen het Jezus tegen zijn discipelen
zeggen bij de storm op het meer. En bij de verhalen
rondom de opstanding horen we het diverse keren in
verschillende toonaarden. Je zou kunnen zeggen dat het
medicijn tegen de angst in de bijbel ‘vertrouwen’ is. Zoals
wij dat trouwens ook weten uit de psychologie. Als je
mensen met bv. een angststoornis wilt helpen, zullen ze
eerst die angst onder ogen moeten zien en vervolgens
moeten ‘bouwen aan vertrouwen’.
 

Geloof tegenover angst
Het is verhelderend om te weten dat in de bijbel het
woord voor ‘vertrouwen’ zowel in Grieks als in het He-
breeuws hetzelfde woord is als het woord voor ‘geloven’.
Je zou dus kunnen zeggen dat ‘geloof’ het wapen is tegen
de angst. Angst en geloof zijn dus twee keerzijden van
één medaille. Als het geloof wordt ondergraven komt er
meer ruimte voor angst, en omgekeerd kan geloof (ver-
trouwen) helpen om die angst de baas te worden. De
angst trekt je sterk naar de éne kant, vertrouwen naar de
ándere.
 
Geef Hem nu je angst
Het verhaal van de opstanding is bijbels gezien funda-
menteel. Vanuit dit verhaal krijgen alle andere verhalen
hun zin en betekenis. De overwinning op de dood is dan
ook het hart van ons geloof. Hoe dat precies ging, daar-
over vertellen de evangelisten eigenlijk niets. Maar wel
vertellen ze allemaal over de ontmoeting met de Leven-
de Heer, de Opgestane.
En daar begint ons geloof, en dus ook de overwinning
van alle onze angst, de doodsangst niet in de laatste
plaats. Nu jaagt die dood geen angst meer aan...
En als onze angst verdwijnt komt er ruimte voor vertrou-
wen, voor geloof,  hoop en liefde.
Dat is de kern van Pasen: dat wij onze angst(en) te boven
komen in het vertrouwen op Hem, die de storm wist te
stillen, de golven wist te bedaren en de dood de baas
bleek.
Geef hem nu je angst. Hij geeft ons er ons vertrouwen
voor in de plaats.
 
Ds. Edward Kooiman

5



In Memoriam Johanna, Jo,  Hendri-
ka Staal-Brinkman
Jo haar leven stond voor een groot
deel in het teken van delen. Ze vertel-
de maar wat graag over haar passie
voor het lesgeven. Maar ook later in
het Trefpunt. Jo vond daar een nieu-
we manier van delen. Door haar op-
rechte interesse in de ander bleven
mensen ook verbonden. Aan haar en
aan het Trefpunt.
Zelf was Jo nauw verbonden aan de
twee mannen in haar leven. Eerst
Gerrit en later Frank. Ze wilde graag
innig verbonden zijn met iemand. Ze
stond op een natuurlijke manier open
voor de wereld om haar heen en
begreep dat delen vooral te maken
heeft met iets geven van jezelf. Ze
durfde zichzelf kwetsbaar op te stel-
len. Liet zich zien als mens.
Ook in zorgcentrum de Loet ging, tot
het laatst, dat delen door. Een kaartje
tijdens de kerkdienst of een vriende-
lijk woord.
Jo was een mooi en lief mens.
Ben Rumping,
geestelijk verzorger in de Loet

Wij herdenken Enny Pottinga- Bels
Op 8 maart 2020 is overleden Enny
Pottinga- Bels. Zij is 96 jaar geworden.
Het laatste jaar woonde zij in woon-
zorglocatie Oudtburg in Bergen, waar
ze het erg naar haar zin had.  Daar-
vóór woonde zij aan het Klein Barla-
ken en bezocht daar trouw de kerk-
diensten in de Loet.
Ze was een vrouw die dankbaar in het
leven stond. Dankbaar voor haar
hoge leeftijd en relatief goede ge-
zondheid, dankbaar voor haar gezin,
voor de natuur, voor het uitzicht
vanuit haar kamer. Een bezoek aan
haar was altijd vol warmte en gast-
vrijheid.
Het afscheid was in kleine kring, waar
warme, dankbare woorden over haar
werden gesproken. Als moeder en als
(oude-) oma. Een afscheid dat ze zelf
tot in detail had beschreven hoe het
moest gaan. Dat kenmerkte haar ook:
een vrouw die graag de regie in han-
den hield. En zo werd ze nog één keer
omringd door het gezin dat ze zo
liefhad.
De woorden van Paulus in zijn brief
aan de Colossenzen heeft ze haar
hele leven ter harte genomen:
‘Jullie zijn met Hem verbonden. Blijf op Hem
steunen. Houd vast aan het geloof dat jullie
geleerd is en wees altijd dankbaar’ (Col.
2:7).
Met dat getuigenis hebben wij haar
teruggegeven in de handen van God.
Wij wensen haar kinderen, klein- en
achterkleinkinderen Zijn kracht en
troost toe in deze verdrietige periode.
Pastor André Martens

Op zaterdag 14 maart is Marjolijn de
Monchy overleden.
In verband met het coronavirus was
er op zaterdag 21 maart in besloten
familiekring een afscheidsmoment
op de begraafplaats aan de Holleweg
te Heiloo.
Maartje de Lint zong een paar troost-
volle liederen. We lazen een enkel
woord uit het boek Prediker. Hij zoekt
de zin van het bestaan en schrijft over
de tijd die momenten kent van leven
en van sterven. Daar moeten we ons
mee proberen te verhouden. Marjo-
lijn zal gemist worden door haar man
Allan, de kinderen, kleinkinderen, fa-
milie en vrienden. Wij wensen hen
troost en verbondenheid toe. Het
voornemen van de familie is om op
een later tijdstip een afscheidsdienst
te houden. Dan zal ik ook een uitge-
breider In Memoriam schrijven.
Ds. Hanneke Ruitenbeek

Op 20 februari overleed op de leeftijd
van 82 jaar An van Tuyl-Kuipers.
Omringd door haar meest dierbaren
lazen we bij het afscheid psalm 42 uit
de Bijbel in Gewone Taal. Over het
verlangen naar God, over het verdriet
van ‘leven in een donker gat’, zoals
An het zelf zei. Over het verlangen, de
heimwee naar de gemeenschap van
de Ter Coulsterkerk en de dagen dat
ze ‘met iedereen meeliep naar de
tempel van God’ (vs.5).  
En we zongen bij het afscheid lied
1005  ‘Zoekend naar licht’.  Een lied
van Iona, waar An was geweest. Een
lied van verlangen.
‘Zoekend naar licht hier in het duister, 
zoeken wij U, waarheid en kracht. 
Christus ons licht, 
schijn door ons heen, 
schijn door het duister. 
Schijn ook vandaag, hier in ons huis’.
 
Het bidden, het lezen en het zingen
gaven An de rust waar ze naar ver-
langde. Samen staken we de Paas-
kaars aan. En aan de Paaskaars ont-
staken wij ons eigen licht. Als beeld
dat we niet alleen het licht van Chris-
tus maar ook  het licht van An in ons
eigen leven verder mogen dragen.
 
‘Dat er vrede mag zijn in je hart
Rust in je ziel
En stilte in het diepst van je wezen
Waarin je iets zult horen
Van de klank van de naam
Die ons is gegeven
Een naam die liefde is, licht en leven’.  
 
Pastor André Martens
 
Ingevolge de wens van An heeft zij
haar lichaam ter beschikking gesteld
aan de medische wetenschap

Wij gedenken
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Bedankt kerkrijders Heiloo!
Na vele jaren trouwe dienst heeft dhr.
Han van Vuure moeten besluiten te
stoppen met het 'kerkrijden'. Wij wil-
len hem van harte bedanken voor die
vele jaren als vrijwilliger.
Dat geldt ook voor Klaske Mosselaar,
die de afgelopen jaren als coördinator
het kerkrijden organiseerde, maar
door omstandigheden ook moest
stoppen. Han en Klaske hebben in-
middels een mooie bos bloemen
ontvangen!
Pieter Jan van Roon

Bedankt!
Wat fijn was het om na enkele weken
afwezigheid wegens een knie-opera-
tie en aansluitend verblijf in ‘Wester-
hout’ weer in onze Ter Coulsterkerk
te kunnen zijn! Met dank aan de
kerkrijders! Het heeft mij bijzonder
goed gedaan de prachtige bloemen
te mogen ontvangen en de kaart met
de vele namen erop. Iedereen heel
erg bedankt!         Frits Redeker

'Gevoel van geluk'
Hartelijk dank voor de bloemen die ik
onlangs kreeg. Het was een prachtig
boeket vanuit de kerkdienst met een
mooie kaart, waarop vele namen. Ik
heb er een hele tijd van mogen ge-
nieten. Bloemen geven altijd een blij
gevoel van geluk.
Ook de gemeenteleden die een kaart,
een boeket bloemen, of een bezoek-
je brachten of een telefoontje pleeg-
den tijdens en na mijn operatie:
Nogmaals hartelijk dank! Nita Purmer

Een toekomstlied
O Heer van toekomst en van tijd,
U vraagt ons stil te staan
bij onze eigen breekbaarheid,
bij kracht en onze kwetsbaarheid,
bij licht ons voorgegaan.
Dankend zien wij steeds uw gezicht
in wat verleden is,
in wat wij krijgen zwaar, of licht,
in klaaggezang of feestgedicht
en wat nog bede is.
O wolkkolom, U gaat ons voor,
een vuurvlam in de tijd.
Met U gaan wij woestijnen door,
met U gaat er geen hoop teloor,
met U zijn wij bereid.
Zo wacht ons nu de toekomsttijd,
een nieuwe horizont.
Zij weet van kracht en kwetsbaarheid,
zij legt, de breekbaarheid ten spijt,
uw lied in onze mond.
 
Alfred Bronswijk, uit: Rakelings nabij

Mensen gevraagd...
HEILOO - Ook nu willen we weer
enkele andere vacatures onder uw
aandacht brengen.
1. We zoeken nog iemand die koster
wil zijn in de Ter Coulsterkerk. Ie-
mand die meedraait in het zondagse
kostersrooster en ca. eens per maand
als koster meedraait.
2. Ook zoeken we een koster die in
de Witte Kerk bij kerkdiensten en
andere kerkelijke activiteiten kosters-
werkzaamheden wil doen. (concer-
ten e.d. worden al door anderen ge-
daan). Op dit moment steunt alles op
te weinig mensen om de kerkelijke
activiteiten van onze kerkgemeente
in de Witte Kerk te kunnen waarbor-
gen.
3. Op elke dag van de week zijn er
twee of meerdere beheerders in de
Ter Coulsterkerk aanwezig om koffie
te zetten, af te sluiten, aanspreekpunt
te zijn e.d. Voor met name de maan-
dag wordt een beheerder gezocht.
Maar ook een algehele reserve is
wenselijk.
4. Tenslotte zoeken we iemand die
mee wil denken in de commissie
"Rond de Waterput". Deze oecumeni-
sche commissie organiseert jaarlijks
vele activiteiten op het gebied van
geloofsverdieping en spiritualiteit.
Wij zoeken iemand die een beetje
handig is met de computer en met
opmaak van documenten, posters en
het jaarlijkse informatieboekje. Maar
ook meedenken over de inhoud is
wenselijk.
 
Heeft u interesse in een van de taken,
of wilt u iets anders doen? Neem dan
contact op met een van de onderge-
tekenden.
De vacaturecommissie,
ds. Edward Kooiman
ejkooiman@ziggo.nl of 072-8885550
Jannie Edelman
072-5334312 / edelman@quicknet.nl

Een Luchtig Slot
Ook deze zomer weer vier avonden
een uurtje muziek en poëzie in de
Slotkapel in Egmond aan de Hoef.
I.v.m. het vieren van 75 jaar bevrijding
hebben we als thema een bekende
dichtregel van Leo Vroman gekozen:
“Kom vanavond met verhalen....”
Om nu alvast te noteren: 19 juli, 2, 16,
en 30 augustus. 
In de zomer volgt nadere informatie.
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Spontane actie..
Ds. Robert Blaauw vertelde in de
dienst van 1 maart over een speciale
vluchtelingen-opvang op Lesbos,
een Grieks eiland. Vrijwilligers boden
vluchtelingen een Shower Power
aan. Opgehaald uit het kamp, waar zij
in armoede leefden, werd aan vluch-
telingen een douche en 'opknap-
beurt' gegeven, zodat zij weer even
'mens' konden zijn. Vrijwillige ver-
pleegsters vertrokken in de week van
1- 8 maart naar Lesbos en graag wilde
ds. Blaauw hen nog wat geld meege-
ven voor deze mooie actie. Een
spontane deurcollecte bracht €241,70
op! Het geld is al op Lesbos en wordt
zeker in dank aanvaard!

Oproep voor fietsen
Er is nog steeds vraag naar (gebruikte)
fietsen voor kinderen en volwassen
vluchtelingen.
Misschien heeft u er nog één staan.
De fiets wordt graag bij u opgehaald.
Hiervoor kunt u contact opnemen
met Mariet Mooiweer.
Telefoonnummer 072-5334483

Jaarrekening 2019
LIMMEN - Inmiddels is de jaarreke-
ning 2019 van de diaconie in Limmen
gereed. De verkorte versie staat op de
website pknlimmen.nl onder: Ker-
kenraad/Diaconie/ ANBI Diaconie,
eventueel kan ik u er één bezorgen.
Voor geïnteresseerden is de volledige
jaarrekening bij mij thuis in te zien,
vanaf het verschijnen van dit kerkblad
tot 11 april 2020.
Sybren Boukes, penningmeester,
Roelat 50 Limmen, telefoon: 5054850,
email: diaconie.pk.limmen@gmail.com

12 april: Kerk in Actie voor
kansarme kinderen in India
In India worden duizenden Dalit-kin-
deren gediscrimineerd en buitenge-
sloten omdat ze niet bij een kaste
horen. Samen met lokale partneror-
ganisaties wil Kerk in Actie deze kin-
deren helpen om uit de cirkel van
armoede te komen en niet meer
buitengesloten te worden. Ze zijn
voor en na schooltijd welkom in een
Bala Bata, een speciale dorpsschool.
Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding
en muziek-, dans- en sportlessen. Zo
krijgen ze meer zelfvertrouwen en
verbeteren hun schoolprestaties.
Ook wordt er gekeken naar de thuis-
situatie van de kinderen. Door deze
liefde en aandacht ontdekken kinde-
ren dat ze de moeite waard zijn.
Met Pasen collecteren we voor dit
werk, zodat jaarlijks bijna 4.000 kin-
deren een betere toekomst krijgen.
Geef in de Paascollecte of maak uw
bijdrage over via NL89ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Paascollecte. 

Collectes bij de kerkdiensten

26 april Heiloo: 
Resource Link Foundation
Bij de lagere scholen in de dorpjes
Banda Boase en Kabrono (beide ge-
legen in het Banda District) zijn in
2019 waterputten geslagen. Meer dan
600 kinderen maken hier inmiddels
dagelijks gebruik van en ook de loka-
le bevolking kan gebruik maken van
schoon drinkwater uit deze putten.
Een grote aanwinst voor het dorp als
u bedenkt dat de lokale bevolking
voorheen tot wel een uur moest
lopen om schoon drinkwater te
halen. Het aanleggen van één water-
put kost zo’n €7000, een vermogen
voor een arm dorp in Ghana. We zijn
blij met het prachtige resultaat om in
één jaar tijd twee waterputten te
hebben kunnen slaan.
Naast het slaan van de waterputten
hebben we ook weer 10.000 schriften
en 400 meubels kunnen leveren. Aan
schoolspullen is altijd veel gebrek dus

10 mei Limmen:  Rudolphstichting 
De Rudolphstichting heeft compassie
voor kwetsbare kinderen en wenst
dat elk uithuisgeplaatst kind de kans
krijgt om op te groeien tot een zelf-
redzame en evenwichtige volwasse-
ne. Voor deze kinderen en jongeren
zet de Rudolphstichting zich in door
vernieuwende projecten te ontwik-
kelen en de Rudolpshtichting onder-
steunt Jeugddorp De Glind.
Steun via de collecte of maak uw gift over
op bankrekening NL60RABO 0150 0022 97

3 mei: Kerk in Actie: Traumahulp
voor slachtoffers in Nigeria
In het noordoosten van Nigeria lijdt
de bevolking onder geweld van de
islamitische terreurgroep Boko Haram.
Ze roven, moorden en branden hele
dorpen plat. Plotseling zijn mensen
alles kwijt. Joseph vertelt: “Ik kon lang
niet meer spreken en dacht alleen aan
wraak. Mijn trauma was als een ziek-
te die mijn hele leven bepaalde.”
Nigeriaanse kerken helpen slachtof-
fers samen huilen, bidden, pijn delen
en accepteren. Zo nodig verwijst men
door naar psychiaters. Joseph heeft
er baat bij: “Ik leer vrijkomen van mijn
pijn en wraak. Soms kan ik weer even
gelukkig zijn.”
Geef via de collecte of maak uw bijdrage
over via NL 89 ABNA 0457 457 457 
t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Nigeria. 

hier gaan we ons dit jaar op richten.
Het aantal scholen dat we met de
Resource Link Foundation onder-
steunen wordt steeds groter. In 2008
zijn we begonnen met het steunen
van één school en inmiddels zijn dit
er al meer dan 20!
Steun via de collecte of maak uw gift over
op NL04RABO0142 8582 85 t.n.v. Re
source Link Foundation Nederland
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Verzamel postzegels, kaar-
ten en ander materiaal
Elk jaar weer worden in veel gemeen-
ten postzegels en ansicht- en ge-
boortekaarten verzameld voor het
werk van Kerk in Actie en de GZB. In
2019 was de opbrengst hiervan maar
liefst € 23.482. Hartelijk dank!
Vrijwlligers sorteren de postzegels en
ansichtkaarten met veel zorg, kennis
en aandacht. Vervolgens verhande-
len ze deze via verkoopadressen in
Nederland en nationale en internati-
onale beurzen. Wellicht goed om te
weten dat ook andere verzamelin-
gen welkom zijn, bijvoorbeeld oude
mobiele telefoons, lege toners en
cartridges. 
Doet u dit jaar ook weer mee?
In de hal van de Protestantse kerk in
Limmen en in de Ter Coulsterkerk
staan dozen waar u de spullen in kunt
deponeren!
Kijk voor meer informatie op 
kerkinactie.nl/inzamelingsacties

Actie Kerkbalans Limmen
Kerkbalans 2020, de eerste resultaten
In de tweede helft van januari is de
landelijke actie Kerkbalans gehou-
den. Als u uw bijdrage al heeft toege-
zegd, willen we u daar hartelijk voor
bedanken! Hebt u dit nog niet ge-
daan, dan verzoeken wij u dit alsnog
te doen. Uw geld wordt goed
besteed!
Op dit moment is ongeveer 90% van
de toezeggings-formulieren binnen
en hebben we, in totaal, € 29386,00

Paaspakkettenactie
LIMMEN - De Paaspakkettenactie
gaat i.v.m. het Coronavirus niet door.
 
U hoeft geen spullen aan te leveren!
De mensen die een pakket zouden
krijgen, krijgen nu een bon voor le-
vensmiddelen en een Keer Op Keer -
bon. Deze kan verspreid worden
zonder fysiek contact.
Wel is duidelijk dat hiervoor meer
geld nodig is. Als u een financiële
bijdrage wilt leveren kunt u een gift
overmaken op bankrekeningnum-
mer NL77 INGB 0002 6852 43 van de
Alkmaarse Raad van Kerken. Onder
vermelding van ‘Paaspakketten 2020’.
 
Wij hopen de mensen die anders een
paaspakket gekregen zouden hebben
zo toch nog blij te kunnen maken.
Elleke Metz, diaconie Limmen

Pasen in Limmen 
Op zondag 12 april hopen we in de
kerk van Limmen samen het Paas-
feest te vieren.
Als het allemaal doorgaat zullen Ma-
rije Franken en Carien de Bakker bij-
zondere muzikale omlijsting verzor-
gen op cello en viool.
We hopen er enorm op dat we elkaar
kunnen ontmoeten rondom de nieu-
we Paaskaars en het verhaal van het
lege graf. Juist in deze tijd verlangen
we naar symbolen en verhalen van
hoop en licht.
 
De Heer is waarlijk opgestaan!
Dat weten wij, dat zingen wij.
Hij leeft! Hij komt tot u en mij:
Hij raakt ons aan. (uit Lied 626)
 
Ds. Hanneke Ruitenbeek

Inzamelingswijzer
Ansichtkaarten
Een ansichtkaart is een enkele
kaart met aan de ene kant een af-
beelding en aan de andere kant
(ruimte voor) adres en frankering.
Let op: beslist géén dubbele of
enkele kaarten die in een envelop
verzonden moeten worden.
 
Zelfgemaakte kaarten
Deze kaarten worden verkocht als
materiaal voor weer nieuwe zelf-
gemaakte kaarten.
 
Geboortekaartjes
Alle maten en soorten zijn welkom.
Anton Pieck-kaarten, 'voor het
kind'-kaarten en St. Kinderpostze-
gels- kaarten
Alle maten en soorten zijn welkom.
 
Postzegels
Ook complete verzamelingen.
Nooit postzegels van ansichtkaar-
ten afweken of afscheuren! Afknip-
pen met rand van minimaal één
centimeter rondom.
 
Buitenlands en oud Nederlands
geld, mobieltjes, lege cartridges
en toners
Graag apart verpakken. Geen toe-
behoren als snoeren en hoesjes.

toegezegd gekregen.
Het jaar 2020 geeft een stijging te
zien van ongeveer 6% t.o.v. 2019
waarvoor we dankbaar mogen zijn.
Via deze weg willen we aan al dege-
nen die nog niet gereageerd hebben
vragen: wilt u dat deze maand nog
doen? De inkomsten uit Kerkbalans
zijn van essentieel belang voor onze
kerk.
De leden die hun toezegging van
2019 nog niet voldaan hebben, hetzij
geheel of gedeeltelijk, krijgen in de
maand april een brief met verzoek om
alsnog hun toezegging te voldoen.
Een woord van dank voor de gevers
van spontane giften in de loop van
het jaar.
Tot slot nog een hartelijk dankjewel
aan alle vrijwilligers die ook dit jaar
weer hebben meegeholpen met de
actie!
Het college van kerkrentmeesters
dankt een ieder voor het bereiken van
dit resultaat.
Jan Nell namens het College van
kerkrentmeesters te Limmen
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Boekbespreking niet meer aan de orde. Ze vluchten
weg uit Dresden, richting Praag,
omdat de Russen eraan komen, met
alle risico's van dien. Na veel omzwer-
vingen komt Therese terecht in
Wenen, en Jan reist via Frankrijk terug
naar Nederland.
Hoe kunnen ze elkaar terug vinden
nu ze elkaars adres niet weten? Uit-
eindelijk lukt het Jan, met hulp van
anderen, haar terug te vinden bij een
jeugdconferentie van de katholieke
kerk in Oostenrijk. Zo worden de ge-
liefden herenigd, en kunnen ze uit-
eindelijk in Nederland trouwen.
Het bijzondere van dit boek is dat het
deels een ooggetuigenverslag is,
doordat de auteur citeert uit de dag-
boeken en de brieven.
In mijn exemplaar van dit boek – ik
woonde eind vorig jaar een lezing
van de auteur over dit boek bij –
schreef Michiel Veering het motto:
“Opdat we nooit vergeten”.
Inderdaad, we moeten deze verhalen
over diepte- en hoogtepunten in de
oorlog blijven vertellen. En gelukkig
is er in dit boek dan ook nog een
'happy end'!
Geert Booij

Een liefde in Dresden - 1945 
Michel Veering 
 
We vieren dit jaar dat 75 jaar geleden
een einde kwam aan de Tweede
Wereldoorlog. Bij die viering past dat
we luisteren naar de verhalen van
toen. Een van die verhalen is het
verhaal van Michel Veering, een ge-
pensioneerd neuroloog van het zie-
kenhuis in Alkmaar. Hij vond niet zo
lang geleden in de archieven van zijn
familie een dagboek van zijn moeder,
en brieven van zijn beide ouders, Jan
en Therese Veering, die elkaar in 1944
in Dresden leerden kennen. Veering
schreef op basis hiervan een prachtig
boek.
Jan wordt als jongeman met zijn
broer als dwangarbeider naar Dres-
den gestuurd, waar hij in een fabriek
moet werken. In de kerk ontmoet hij
Therese, dochter van een Joodse
zakenman van Oostenrijkse afkomst,
die getrouwd is met een vrouw die
rooms-katholiek is. Door haar half-
joodse afkomst dreigt voor Therese
deportatie. Maar dan wordt Dresden
in februari 1945 door de geallieerden
gebombardeerd. Bij dit bombarde-
ment kwamen duizenden mensen
om, en de binnenstad van Dresden
werd volledig verwoest door de
vuurstorm die het gevolg was van het
bombardement. De beide geliefden
maken dit bombardement mee, maar
ze overleven het. Een deportatie van
Therese is in die omstandigheden

Er is een fietstocht georganiseerd
langs plaatsen waar oorlogshande-
lingen zijn gepleegd. Hiervan komen
boekjes beschikbaar.
Dirk Denekamp
 
I.v.m. het coronavirus is de officiële
opening afgelast en is de onthulling
van het oorlogsmonument uitge-
steld tot 8 september, de datum dat
het vliegtuig is neergestort.
Of de tentoonstellingen doorgaan
is op dit moment nog erg onzeker.

75 jaar Bevrijding
in de Museale hoek in Limmen
Tentoonstellingen in de Protestantse
Kerk en in ‘de Oude School’.
Het was de bedoeling dat 75 jaar na
de bevrijding op 24 april de tentoon-
stelling officieel geopend werd. Op de
hoek van de Zuidkerkenlaan en de
Schoolweg zou dan een Monument
onthuld worden ter nagedachtenis
aan de vliegeniers die daar in 1944 in
het weiland (100 m vanaf de Oude
School) zijn verongelukt.
Van 25 april t/m 7 mei is er een ten-
toonstelling in de kerk met attributen
en affiches uit de 2de Wereldoorlog.
Tevens is er in een hoek een drukke-
rijtje nagebouwd en zullen er oude
radio’s (‘radio-oranje’) te zien zijn.
Een klein deel van de expositie is in
het grafhuisje (van fam. Du Peyrou)
achter de kerk. De kerk is extra geo-
pend op de zaterdagen en zondagen
vanaf 12.00 uur. Op verzoek kunnen
groepen ook op andere tijden een
rondleiding krijgen. Ook tijdens de ‘-
kom erbij maaltijd’ op 29 april en tij-
dens de Gemeenteavond, 6 mei, kan
men de expositie bekijken.

Gemeenteavond
LIMMEN - Voor woensdag 6 mei staat
de gemeenteavond gepland in de
kerk van Limmen, aanvang om 20.00
uur met koffie.
Na de opening is er gelegenheid tot
het stellen van vragen over het reilen
en zeilen van de Protestantse Ge-
meente van Limmen aan de Kerken-
raad. Ook ideeën en suggesties zijn
van harte welkom.
Daarna zal onze organist Sybren
Boukes een presentatie geven over
het orgel en de geplande uitbreiding.
Voor belangstellenden zal hij een
rondleiding geven langs het orgel.
De avond wordt afgesloten met een
aangeklede borrel .
Iedereen is van harte welkom voor dit
samenzijn. Maar ook voor deze
avond is het onzeker of het door kan
gaan, i.v.m. het Coronavirus.
Voor een regelmatige up-date via de digi
tale nieuwsbrief kunt u uw emailadres
doorgeven aan pglimmen@gmail.com

10



Rond de Waterput
In verband met de situatie rond het coro
na-virus worden alle activiteiten tot in elk
geval 6 april geannuleerd.
 
De komende weken staan o.m. de
volgende activiteiten in de planning:
vanaf 15 april: Expositie Willibrordushuis
16 april: ds. Jan Bruin: Kracht van het
midden (TCK)
23 april: Peter de Laat: Onmiddellijk-
heid in het nu (TCK)
4 mei: Wat vieren we zondag (TCK)
Voor meer informatie: zie het infor-
matieboekje van Rond de Waterput
(te verkrijgen in de Ter Coulsterkerk
en in de kerk in Limmen) of de web-
site: www.ronddewaterput.nl
ds. Edward Kooiman

 
De kracht van het midden
Twee lezingen over 'het midden' :
Jan Bruin & Peter de Laat
‘De deugd in het midden’ en ‘het
veilige midden’ zijn vaste uitdrukkin-
gen in onze taal. Waarom is dat ‘mid-
den’ spreekwoordelijk zo deugdzaam
en veilig? En kloppen die gezegdes
wel helemaal? Is het midden niet ook
te statisch en te neutraal? De filosofen
Hegel en Gadamer hebben zich ook
uitgesproken over ‘het midden’.
Naast deze filosofische kant van ‘het
midden’ is er sinds een aantal jaren
ook in het politieke speelveld iets aan
de hand met de zgn. middenpartijen.
Ze worden kleiner (en minder aan-
trekkelijk?) dan partijen met een uit-
gesproken linkse of rechtse signa-
tuur. Die filosofische en maatschap-

pelijke ontwikkelingen proberen we
te benoemen en te verklaren.
Donderdag 16 april: dr. Jan Bruin
Donderdag 23 april: Peter de Laat
Beide avonden beginnen om 20.00
uur in de Ter Coulsterkerk. Er wordt
een bijdrage van 3 euro gevraagd.
Iedereen is van harte welkom.

afb. 'Opstaan en leven' van Marga Jelles

en daar te moeten ‘logeren’, omdat
hier geen eten meer voor hem is….
Zomaar een ingrijpende gebeurtenis,
letterlijk uit de mond van een Heil-
ooër! Door dit te delen met de jonge-
ren van vandaag, wordt vooral de
symboliek van de Vrijheidsfakkel, het
vuur, dus het doorgeven van de ver-
halen, verbeeld.
Vanzelfsprekend sluit deze bijeen-
komst aan op de Stille Tocht, die be-
gint bij de Ter Coulsterkerk op de
kruising Bergeonstraat/Holleweg.
Ook dit jaar nodigen wij u allen van
harte uit om aanwezig te zijn bij deze
bijzondere bijeenkomst en mee te
lopen in de Stille Tocht, naar het
Monument ‘De Man van Vught’
Na afloop van de Dodenherdenking,
is er een muzikale bijeenkomst in de
Witte Kerk. Inloop: 20.15 uur, met
consumptie. Aanvang: 20.30 uur.

4 mei: 75 jaar Vrijheid
Herdenkingsbijeenkomst 
Op moment van schrijven van dit
artikel, is het dagelijks openbaar leven
zo goed als stilgevallen door aanwe-
zigheid van een onzichtbare vijand….
Deze situatie herinnert in de verte
enigszins aan hetgeen onze landge-
noten 75 jaar geleden ook doormaak-
ten; de jubelpropaganda van de Be-
zetter, de steeds fanatiekere repre-
sailles enerzijds en de clandestiene,
illegale nieuwsbronnen anderzijds….
Enige overeenkomst naar het heden:
de gemeenschappelijke vijand, die
sterk verbindend werkt!
Gezien het jubileumjaar, heeft het 4
en 5 mei comité Heiloo een totaal-
programma willen organiseren, waar
de onderdelen van herdenken laag-
drempelig zijn, en op elkaar aanslui-
ten.
 
Maandag 4 mei: Ter Coulsterkerk
Inloop: 18.45 uur, met muziek.
Aanvang: 19.00 uur. Bijeenkomst,
met muziek en persoonlijke verhalen,
door die generatie die dat nu nog kan
(!) én wil overbrengen. Het doorge-
ven ervan aan de jongere generaties,
wij hopen vooral aan de basisschool-
leerlingen. Wat betekent het voor een
joch van 8 jaar om met een koffertje
weggebracht te worden naar volsla-
gen onbekende mensen in Friesland

Expositie Bonhoeffer 75
9 april 2020 is het 75 jaar geleden dat
de Duitse theoloog Dietrich Bonhoef-
fer (1906-1945) is terechtgesteld door
de Nazi’s, een maand voor het einde
van de Tweede Wereldoorlog.
Ter gelegenheid daarvan is een werk-
schrift gepubliceerd met gedichten
en gebeden van Bonhoeffer, ge-
schreven tijdens zijn gevangenschap.
N.a.v. deze gedichten en gebeden zijn
schilderijen gemaakt door Jeltje
Hoogenkamp. Deze schilderijen vor-
men een reisexpositie die een maand
- Mei - in de Dorpskerk in Castricum
geëxposeerd worden.
Mei is in Nederland de maand van de
Vrijheid. Het thema gevangenschap
past hier volgens ons goed in. Vrijheid
vieren doen we in de context van een
wereld waarin mensen nog steeds
gevangen zitten vanwege hun over-
tuiging of vanwege hun verlangen
naar een menswaardig bestaan.
U bent van harte uitgenodigd.
Opening expositie: zondag 3 mei,16.00
uur in de Dorpskerk
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Vrijheid
 
Vrijheid ligt niet
zomaar op straat
je kunt het
niet even oprapen
 
het is leven zonder
angst en geweld
vrij kunnen zijn
in je doen en laten
 
vrijheid is ook
kunnen laten zien
wie je bent
en waar je voor staat
 
het is dankbaarheid
aan hen die
hun leven gaven
voor onze .....  vrijheid
 
Paula Hagenaars


