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WhatsApp-groep
Nog geen lid van de Appgroep van de
Ter Coulsterkerk?
Geef je op met een Appje of bericht-
je naar nummer: 06 - 4296 2394
 
Er zijn nu bijna 60 deelnemers. Als
beheerders proberen we wekelijks
een berichtje te sturen. Soms zijn de
berichten van pastorale aard. Een
andere keer gaat het over de kerk-
dienst.
Ook kiezen we soms voor een ge-
dicht of sturen we een link naar een
artikel of mededeling van de Lande-
lijke Kerk. De berichten worden door
ons geplaatst, als beheerders van de

Afscheid pastor
Olling uitgesteld
Met Pinksteren zou pastor Johan
Olling op pensioen gaan. Alles was
geregeld, de liturgie al samengesteld,
de artikelen al gepubliceerd en het
programma voor zijn afscheid voor-
bereid. We schreven hierover in ons
vorige nummer.
Maar ... een paar weken voor Pinkste-
ren werd bekend dat de staf van het
bisdom de pastor gevraagd had om
nog wat langer door te gaan in de
Corneliusparochie!. Dit omdat zijn
opvolger zich op om privéredenen
plots had teruggetrokken.
Er is nu afgesproken dat hij nu zeker
aan mag blijven totdat de Cornelius-
kerk weer officieel geopend wordt.
Het kan zijn dat er al eerder een op-
volger bekend is, dan zal de tijd ge-
bruikt worden om hem in te werken.

Giften
In de periode januari-april van dit jaar
hebben wij de volgende giften
mogen ontvangen:
€ 20,- , € 50,- , € 75,-, 3 x € 100,-,
€ 500,- , € 750,- , € 1.000,-
Wij bedanken de gevers hiervoor.
College van kerkrentmeesters- Heiloo

Face- lift voor de
Ter Coulsterkerk
Ruim twee jaar geleden hebben we u
laten weten, dat onze hal en de inloop
naar de kerkzaal toe waren aan een
wat warmere en modernere uitstra-
ling. Het plan om de grote kerkzaal
ook wat intiemer te maken, strandde
al snel op andere inzichten en wijzig-
de vooral door de invloed van corona.
Uit een enquête, die de binnenhuis-
architecte toen onder de gemeente-
leden uitvoerde, bleek trouwens dat
de meesten van u de ruime zaal juist
heel erg op prijs stellen. Hierin is dus
niets veranderd. Wel zijn we met een
kleine 'bouwgroep' doorgegaan om
de hal een betere uitstraling te geven.
Zo langzamerhand begint deze ver-
andering zich te voltrekken. Wat zal
u straks hiervan merken?
- Er is een welkomstgedicht van
houten letters op de wand rechts in
de hal;
- Links in de hal treft u houten sym-
bolen aan, die verwijzen naar garde-
robe en toilet;
- Op de wc-deuren treft u dezelfde
houten symbolen aan;
- Twee houten kasten zullen ge-
plaatst worden, één links in de gang
voor mededelingen en tijdschriften,
één meteen links in de kerkzaal voor
liedboeken en studieboeken;
- In de kerkzaal zal om de eerste twee
pilaren een rond houten tafelblad
worden gemonteerd. Het eerste ta-
felblad is voor het tekenen van de
bloemenkaart en het tweede is voor
het gebedsschrift.

 
Achterin de kerk hebben we een
prachtig glas-in-loodraam, dat ge-
maakt is door een Belgische kunste-
naar. Dit raam verbeeldt de oase en
verdient meer aandacht. De binnen-
huisarchitect heeft bedacht om dit
raam meer accent te geven door de
lijnen uit het raam terug te laten

komen op de wand. Deze lijnen zijn
gemaakt van dunne stroken hout en
wijzen naar het raam en van het raam
af. Hierdoor is de omloop achterin de
kerk meer verbonden met het raam
en wordt hierdoor onderdeel van een
geheel. Houten plinten zorgen er-
voor dat er een verbinding ontstaat.

 
In de loop van de maand mei en
halverwege juni zullen deze verande-
ringen langzamerhand te zien zijn.
Wij hopen van harte dat u zich kunt
vinden in deze vernieuwingen en
zich hierdoor nog meer welkom zult
voelen.
 
Roelie van Diest, Peter van Dorsten, 
Peter de Laat, Steven Kalverdijk

Appgroep.
U kunt ons benaderen voor een me-
dedeling. We gaan zorgvuldig om
met persoonlijke berichten. We zul-
len altijd even navraag doen bij de
mensen die het betreft om te vragen
hoe en wat zij via de App kwijt willen.
Het is in deze App niet mogelijk om
op elkaar te reageren, dus u hoeft niet
bang te zijn voor een stroom aan
Appjes en reacties.
We hopen dat we met deze App een
goede schakel zijn in de communica-
tie binnen onze gemeente. Van harte
welkom.
De beheerders, Ida van Aller, André Mar
tens en Hanneke Ruitenbeek
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Vooruit kijken naar de zomer!
Na alle donkere corona-weken kijkt de redactie vooruit naar de
komende zomer. De zomer, die toch altijd iets zorgeloos in zich
heeft.
Op de voorpagina maken de ontluikende bomen rondom de
kerk in Limmen zich op voor de zomerwarmte. Ook in Limmen
zijn de kerkdiensten  inmiddels weer gestart! We kunnen de
komende tijd weer meer wandelen, dichtbij of iets verder van
huis. Op pagina 9 ziet u hoe een aantal 'pelgrimerende' wan-
delaars gezamenlijk vooruit kijken. Een aanrader dat pelgrime-
ren, echt inspirerend en er komen nog meer wandeltochten
aan! Mooi om zo verschillend als wij zijn, toch samen één kant
uit te kijken. 
Verschillend zijn ook de 'gaven' die ieder van ons heeft. Op
pagina 5 beschrijft pastor André Martens hoe we - in al die
verscheidenheid - toch eenzelfde doel voor ogen hebben.
Alleen gezamenlijk komen we echt tot onze bestemming.
 
De zomer leent zich er ook voor om lekker in de buitenlucht
een boek te lezen. Op pagina 9 beschrijft ds. Bert Kramer op
boeiende wijze 'De tuinen van Buitenzorg'. Op pagina 10 vindt
u onze vaste rubriek 'Mensen in beeld' van Geert Booij.
 
De redactie wenst u veel leesgenoegen!
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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: scriba@pknheiloo.nl
Bank: t.n.v. Protestantse Kerk Heiloo
NL85INGB 0000 2762 01
Diaconie: Postb. 307, 1850 AH Heiloo
Secr.: diaconiepknheiloo@outlook.com 
Bank: NL85RABO 0336 4700 88
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Heiloo
Ledenadministratie:
mw. I. Bras, 072-5320344
ledenadministratie@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

Kerkdiensten
 
30 mei, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. P. Nijssen, Heiloo 
collecte: GGZ-steun muzikale diensten
Protestantse Kerk Limmen: 
ds. A.A. van Kampen, Wieringerwaard
collecte: Rolstoelbus Heiloo
 
6 juni, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk:
ds. R. Erkelens, Alkmaar
collecte: Werelddiaconaat-Oeganda
Protestantse Kerk Limmen: 
ds. B. Hengeveld, Huizen
collecte: Werelddiaconaat-Oeganda
 
13 juni, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. E.J. Kooiman
collecte: Simavi
Protestantse Kerk Limmen:
ds. G. van Reeuwijk, Alkmaar 
collecte: Sticht. de Hoop
 
20 juni, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: 
ds. B. Seelemeijer, Heerhugowaard
collecte: KiA-Noodhulp (Griekenland)
Protestantse Kerk Limmen:
ds. J.T. Zwart, Akersloot
collecte: KiA-Noodhulp (Griekenland)
 
27 juni, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek
collecte: Bartiméus/Sonneheerdt
Protestantse Kerk Limmen:
ds. B. Hengeveld, Huizen
collecte: Bartiméus/Sonneheerdt
 
4 juli,10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. R.J. Blaauw, Heiloo
collecte: KiA-Vakantie-kwetsbaar-kind
Protestantse Kerk Limmen:
ds. H. van Hummelen, Egmond-B.
collecte: KiA-Vakantie-kwetsbaar-kind
 
11 juli, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: pastor A. Martens
collecte: Vrienden van AMCHA
Protestantse Kerk Limmen:
ds. M. Erkelens
collecte: Werkgr.Ontw.samenw.Limmen
 
GGZ-vieringen zijn voorlopig te vol-
gen via YouTube-lifesize-

Braaf ja-knikken?
God,
ze zeggen wel eens
dat geloven iets is 
voor braverikken,
die altijd netjes zijn
en doen wat hoort
en nooit eens in opstand komen.
 
Doe ons beseffen
dat geloven iets anders is
dan braaf ja-knikken.
 
Geef dat we kritisch zijn
en kritisch kijken
naar wat goed is en fout.
 
Dat we dwars durven liggen
als we zien dat er dingen
niet goed gaan.
 
Ze zeggen wel eens,
dat mensen die geloven
zich bezig houden
met zoetige dromen
over een hemel ver weg,
terwijl ze hun ogen sluiten 
voor de harde werkelijkheid.
 
Doe ons beseffen
dat U in deze wereld
aan het werk bent,
in en door mensen.
 
Geef dat wijzelf
daar iets van laten zien
in het leven van alle dag.
 
Greet Brokerhof-van der Waa
uit: Zeg het maar gewoon. 

Mei 2021: Ook (zie pag.9) de schapen zijn
aan het  'pelgrimeren' en nemen daar lek
ker de ruimte voor! 
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Vele gaven, één Geest

Waterschapsheuvel
In mijn afgelopen vakantie las ik het boek Waterschaps-
heuvel. Een klassieker, 45 geleden geschreven door de
Brit Richard Adams. Het zal op veel boekenlijsten hebben
gestaan. Het vertelt het verhaal van 13 konijnen, wier
konijnenhol wordt vernietigd door de mensheid. Er komt
op die plaats een nieuwbouwwijk. Zeg maar een soort
Zuiderloo. De 13 konijnen gaan op zoek naar een nieuw
en veilig thuis en op hun zoektocht komen ze verschil-
lende andere groepen konijnen tegen. En ieder van deze
groepen leeft op een bepaalde manier samen. Water-
schapsheuvel gaat over manieren van samenleven. Over
leiderschap en democratie.
 
Gaven
Maar Waterschapsheuvel gaat ook over moed, vriend-
schap en saamhorigheid. Kopstuk is groot en sterk. Braam
is de slimste en Paardenbloem is fysiek de snelste. Gras-
klokje is een verhalenverteller. Vijfje is de kleinste en
onhandigste maar speelt desondanks toch een sleutelrol.
Maar misschien gaat Waterschapsheuvel nog wel het
meest over gaven. De onderlinge verschillen zijn wel
spannend. Er zijn konijnen die zich door hun gaven
verheven voelen boven anderen. Sommige anderen zijn
juist onzeker. Kennen hun eigen gave nauwelijks of vin-
den hem niet veel waard. Ze hebben de neiging zichzelf
klein te maken. Het bijzondere van de parabel van Wa-
terschapsheuvel is dat de verschillen niet worden gezien
als lastig. Deze konijnen willen het vooral hebben over
wat hen bindt en niet wat hen scheidt. Wat hen sterk
maakt. Om op cruciale momenten bereid te zijn alle
ruimte te geven voor ieders eigen gave. Hoewel ze een
kleine, kwetsbare groep zijn, hebben ze samen steeds
voldoende visie, steeds voldoende kracht en moed om te
doen wat nodig is.
 
Leven met elkaar
Paulus moedigt ons aan met onze gaven aan de slag te
gaan. Ze bewust ontvangen, inzetten en ontwikkelen.
Niemand heeft alle gaven. Ze worden verspreid over alle
gelovigen en alleen samen zijn we compleet. Paulus
noemt de geloofsgemeenschap ‘lichaam van Christus’.
Zoals een lichaam wordt aangestuurd en gecoördineerd
vanuit het hoofd, zo is Christus bepalend voor de ge-
meente. Als ieder lichaam zijn eigen dingetje doet is er
nog geen sprake van een lichaam. Een lichaam kent sa-
menhang. Alles hangt met alles samen en is verbonden.

Diettrich Bonhoeffer schrijft in het boekje ‘Leven met
elkaar’: ‘Christelijke gemeenschap is verbondenheid door
Jezus Christus’. We hebben wat met elkaar dankzij
Christus. We mogen naar elkaar kijken door de ogen van
Christus. De ander eerst en vooral zien als een kostbaar
mens. Als iemand die net zo kwetsbaar is als ik. Dat maakt
dat we met een bepaalde mildheid naar elkaar mogen
kijken. Ieder van ons een radertje in een prachtig geheel.
Waar liefde woont krijgen alle gaven de ruimte. Zonder
liefde klinken onze woorden als een dreunende gong,
een schelle cimbaal. Wat de samenhang versterkt is voor
ogen te houden dat we in alle verscheidenheid een en
hetzelfde doel voor ogen hebben. Zoals het in Water-
schapsheuvel ging. Want alleen zo, zo samen, komen we
tot onze bestemming.
 
Pastor André Martens
 

Inspiratie voor elke dag
De grootste vijand van de rust is niet de druk waar wij
onszelf aan onderwerpen.
 
Veel mensen willen hun onrust frontaal aanvallen. Maar
daarmee raken zij die nooit kwijt. Ze willen mediteren en
de innerlijke rust genieten. Maar als ze dan merken wat
er allemaal in hen opkomt, dan ergeren ze zich. Ze kunnen
zichzelf niet verdragen. Vaak genoeg geven ze hun po-
ging om innerlijk stil te worden weer op. Ze willen van
hun onrust af.
Maar het gaat er niet om van de onrust af te komen; het
gaat er om, de onrust los te laten.
 
Anselm Grün. Uit: Vergeet het beste niet. Inspiratie voor elke dag

5



Op 27 april is Jan Hendrik Aalberts 
overleden. Hij is 90 jaar geworden.
Geboren en getogen in Twello
woonde hij later samen met zijn
vrouw Diny en hun kinderen in Eind-
hoven. Jan was werkzaam bij Philips.
Hij was betrokken bij de kerk als
plaatselijke gemeenschap. Maar de
kerk hoorde zich ook uit te spreken
in politieke en maatschappelijke
kwesties. Zo was hij zeer actief be-
trokken bij de Vredesbeweging.
Zo’n veertien jaar geleden zijn Jan en
Diny neergestreken in Heiloo. Ze
vonden hun plek in de gemeente en
Jan werd lid van de Ter Coulstercan-
torij. Zijn laatste levensjaren woonde
hij De Palatijn te Alkmaar.
In de afscheidsdienst in de kerk lazen
we dezelfde teksten als in de trouw-
dienst van Jan en Diny, 62 jaar gele-
den, 1 Korintiërs 13, over de liefde en
uit Filippenzen over Gods nabijheid.
Geloven met je hart én met je han-
den, dat hoort bij elkaar.
Na de kerkdienst heeft de familie in
het crematorium in Alkmaar ervarin-
gen gedeeld en van Jan afscheid
genomen. Wij wensen Diny en allen
die bij haar horen troost toe in gemis
en zegen op de weg die voor hen ligt.
Ds. Hanneke Ruitenbeek

Op 18 april overleed op bijna 93-jari-
ge leeftijd Maria Elisabeth Poppe -
Swaan.
Voor haar familie was ze 93 gewor-
den want ze hebben het eind maart
gevierd. Riet heeft daar nog enorm
van kunnen genieten en haar kinde-
ren en kleinkinderen ook.
Riet was een geboren Amsterdamse
maar woonde sinds 1964 in Heiloo,
samen met Henk, hun dochter Anja
en later ook hun zoon Arjan. Op vrij-
dag 23 april waren we in de Witte Kerk
om haar leven te overdenken, en haar
sterven te gedenken. In de verhalen
kwam ze naar voren als een sterke,
zelfstandige vrouw. Dat was ze en dat
bleef ze. Haar strenge geloofsopvoe-
ding van thuis was vervangen door
een geloof in geborgenheid. Dat
sprak uit de liederen en teksten die ze
had verzameld en waar omheen we
de afscheidsdienst hebben opge-
bouwd.
Na de dienst hebben we haar bege-
leid naar de Algemene Begraafplaats
waar ze is bijgezet in het graf waar
haar man Henk is begraven. Een lieve
moeder, schoonmoeder en oma is
gestorven. Ze zal gemist worden. Wij
wensen kinderen, kleinkinderen en
de mensen om hen heen troost en
warmte toe.
Ds. Hanneke Ruitenbeek

"Ik draag het takje over"
Na 28 jaar het liturgische bloem-
schikken in de Ter Coulsterkerk te
hebben verzorgd, was het tijd om het
(bloem)takje over te dragen.
Mirjam Bikker heeft de taak inmiddels
van mij overgenomen.
Ik heb het al die jaren met veel plezier
gedaan.
Siep Baalbergen

Wij gedenken...

Sponsoractie THE CLIMB
100x de Kattenberg op!
 
Zaterdag 29 mei zullen de kinderen
(8 en 12 jaar) van de Ter Coulsterkerk
en Leef! zich flink in het zweet wer-
ken… 100x rennend de Kattenberg
op! En dat doen zij niet zomaar, met
deze actie hopen ze zoveel mogelijk
geld op te halen voor gezinnen in
Zuid-Soedan. Wilt u hen ook sponso-
ren? Dat kan op twee manieren:
* Ga naar: actie.tearfund.nl/leef-kids-
club-heiloo en klik op ‘steun deze actie’
* Liever contant? Bel dan met Fia
Brouwer de Koning: 06-20015929. Zij
komt het sponsorgeld graag bij u
ophalen.

 
Door conflicten in Zuid-Soedan
moesten veel mensen vluchten naar
een veiligere plek. Nu keren deze
oorlogsvluchtelingen deels weer
terug naar hun dorp. Maar het leven
is heel zwaar in een land waar dorpen
zijn verwoest en landbouwopbreng-
sten onzeker zijn. Honger, overstro-
mingen en geweld zijn aan de orde
van de dag. Tearfund komt samen
met lokale partnerorganisaties en de
kerk in actie. Zo brengen ze mensen
bij elkaar in spaargroepen en geven
hen training waardoor mensen zelf
aan de slag kunnen, bijvoorbeeld met
een moestuin of een naaiatelier. Ze
sparen wekelijks een vast bedrag in
hun spaargroep en om de beurt kun-
nen leden een lening afsluiten om
een eigen winkel of kleine onderne-
ming te starten of te verbeteren. Het
inkomen van de dorpsbewoners ver-
betert, ze hebben meer en beter te
eten, leven gezonder en krijgen weer
zelfvertrouwen.
Meer informatie: www.tearfund.nl/theclimb
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Vacaturecommissie
HEILOO - In de afgelopen tijd heeft
het college van kerkrentmeester af-
scheid genomen van Jakke Hiemstra.
Hij heeft - om gezondheidsredenen
- het ambt moeten neerleggen. We
danken hem hierbij voor de jaren- en
jarenlange trouwe dienst aan de kerk
in allerhande functies, en de laatste
jaren als voorzitter van het college
van kerkrentmeesters.
Binnen het college zal er wellicht een
herverdeling van taken plaatsvinden
waardoor de vacature voor het voor-
zitterschap hopelijk wordt vervuld.
 
Daarnaast heeft ook Wim Purmer, de
huidige penningmeester, aangege-
ven aan het einde van dit jaar zijn
ambt neer te leggen. Wim zorgde ook
al die jaren voor alle administratie van
de verhuur en het eigen gebruik van
de Ter Coulsterkerk. Deze taak wordt
echter - tot onze grote vreugde -
overgenomen door Jan Bras.
Het voorgaande betekent echter wel
dat er nu al één, en aan het einde van
dit jaar twee vacatures zijn voor het
College van Kerkrentmeester, waar-
onder dus een penningmeester.
 
Daarom deze keer aan u allen het
verzoek om erover na te denken of u
zichzelf daarvoor geschikt acht, of
mensen kent die wij daarvoor zouden
kunnen benaderen.
U kunt dan contact opnemen met
ondergetekenden.
De vacaturecommissie, ds. Edward Kooi
man: ejkooiman@ziggo.nl  / 072-888 5550
en Jannie Edelman: edelman@quicknet.nl
of 072-533 4312

Camera-mensen
Heiloo gezocht!
Naast de mogelijkheid om de kerk-
diensten te beluisteren, die er al jaren
is, zijn we - zoals u wellicht weet -
inmiddels ook gestart met het video--
streamen van kerkdiensten, zodat de
kerkdienst met geluid én beeld ge-
volgd kan worden.
We hebben - met hulp van buiten -
een beetje geëxperimenteerd in de
diensten op Goede Vrijdag en Paas-
morgen, de seizoensviering van 25
april en de Pinksterdienst.
De éne keer met drie camera’s, een
andere keer met één of twee. De re-
acties waren bijzonder positief en het
aantal kijkers overtrof verre onze
verwachtingen. Dit smaakt naar
meer! Daarom gaan we proberen of
we een camera-team van de grond
kunnen krijgen. Een paar mensen
hebben zich gemeld of zijn gevraagd.
Maar we zoeken wel nog een paar
mensen die het leuk zouden vinden
om bij de opzet van zo’n team mee
te denken en mee te werken.
Voorlopig denken we aan maande-
lijks één keer een dienst met camera
en daarnaast ook een video-stream
met Kerst, Pasen en Pinksteren. In de
praktijk zou je dan een keer of 5 á 6
per jaar in een tweetal de camera’s
moeten bedienen.
Heb je interesse? Of misschien zelfs
ervaring? Aarzel niet! Ook als je die
ervaring niet heb, maar bereid bent
te leren... Neem dan contact op met
ondergetekende of met Marien van
der Wolf (072-5337262)
Ds. Edward Kooiman (072-8885550)

Paastocht gelopen?
Dat deden heel wat mensen, ondanks
het niet echt mooie weer.
De route eerst opgehaald achter het
hek van de Witte Kerk; over de roton-
de liepen we Plan Oost in.
Bij verschillende huizen en tuinen
hingen illustraties en teksten over de
weg die Jezus naar Pasen ging.
Te beginnen bij palmzondag en de
geschiedenis; vervolgens waren er
vragen voor kinderen en volwasse-
nen. Hoeveel palmtakken tel je en
waarom zat Jezus op een ezel? Zo
volgde het laatste avondmaal, waar
Jezus de voeten waste van zijn disci-
pelen, met de vraag Voor wie kun jij wat
betekenen of wie dienen? We waren
even stil en deden een rebus.
Er lag een kruis waar je een briefje op
kon timmeren, met je eigen bood-
schap. Een aantal opgetimmerde
teksten willen we graag delen: 
Dankbaar ben ik voor mijn familie. 
Dankbaar voor vrijheid en vrede.
Dat papa terugkomt vanmiddag. 
Ik hoop dat we bijna weer naar evenemen
ten kunnen.
Genezing door God, Jezus en Heilige Geest
Hartewens! 
Voor een goed herstel voor oma. 
Ik ben heel bezorgd over het gebrek aan
saamhorigheid in Nederland!
Ik hoop dat ik overga.
Veel dank was er voor de tocht en de
wetenschap en de medische zorg!

Na nog wat nadenkertjes, ja, Jezus is
opgestaan, de dood overwonnen,
kreeg je een teken van nieuw leven
mee naar huis, om te planten.
 
Het verhaal gaat door! En jij kunt
daarbij helpen wetend: je bent geliefd!
Georganiseerd door PKN en Leef Heiloo
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Collectes bij de kerkdiensten

6 juni:Kerk in Actie - Oeganda.
Werelddiaconaat
Moeders zijn de ruggengraat van de
Oegandese samenleving, maar ar-
moede, ziekte en huiselijk geweld
maken hun leven zwaar. Het jaren-
lang gruwelijk geweld van het Ver-
zetsleger van de Heer laat nog steeds
littekens na bij ontwrichte gezinnen
in Noord-Oeganda. Moeders hebben
moeite hun kinderen van eten te
voorzien en naar school te laten gaan.
De vrouwenvereniging Mothers Union
van de Orthodoxe Kerk begeleidt
deze vrouwen om hun grootste uit-
dagingen te overwinnen.

13 juni Heiloo: Simavi
Simavi bouwt aan een gezond leven
voor iedereen. Want alleen als je ge-
zond bent kun je jezelf ontwikkelen,
voor je gezin zorgen en zo de armoe-
despiraal doorbreken. Daarom inves-
teren zij in de basisomstandigheden
voor een gezond bestaan en zorgen
zij ervoor dat kwetsbare mensen –
vooral meisjes en vrouwen – een
gezond leven kunnen leiden.
Simavi werkt aan de verbetering van
het dagelijks leven van vrouwen en
meisjes in 10 Afrikaanse en Aziatische
landen. In al hun projecten brengen
ze ervaring en expertise samen met
die van lokale organisaties. Zij kennen
de situatie ter plaatse als geen ander.

20 juni: Kerk in Actie - Noodhulp 
Griekse vluchtelingen

27 juni: Bartiméus /Sonneheerdt
Bartiméus zet zich in onze samenle-
ving in voor de participatie van alle
300.000 mensen in Nederland die
blind of slechtziend zijn. De vereni-
ging gaat uit van een christelijke le-
vensovertuiging en hecht aan een
goede relatie met de kerken die mede
de activiteiten financieel mogelijk
maken.

13 juni Limmen: Stichting de Hoop
Stichting De Hoop is een ggz-instel-
ling voor evangelische hulpverlening
in Dordrecht. De Hoop biedt kinder-,
jeugd- en volwassenenzorg op het
gebied van psychosociale, psychia-
trische en verslavingsproblematiek.
Ook biedt De Hoop re-integratietra-
jecten en heeft zij preventieprojecten
voor kinderen, tieners en ouders.
Zij doet dit vanuit de overtuiging dat
er voor ieder mens hoop is, hoe groot
de nood ook is.

4 juli: Kerk in Actie 
kwetsbare kinderen / Vakantietas
Je zult maar elke zomer je klasge-
nootjes op vakantie zien gaan, terwijl
jouw ouders geen geld hebben om
eropuit te trekken. Wat duurt een
zomervakantie dan lang!  Een vrolijke
rugzak vol speelgoed, toegangskaart-
jes en een tegoedbon voor een ijsje
is voor kinderen uit kwetsbare gezin-
nen extra welkom.
Elke zomer deelt een groot aantal
protestantse gemeenten deze rug-
zakjes uit aan kinderen in hun omge-
ving. Actie Vakantietas is een van de
projecten waarmee Kerk in Actie
kinderen in armoede helpt.

30 mei Heiloo: GGZ Heiloo
Bij de kerkdiensten van de GGZ in
Heiloo is allerlei steun nodig. Een
muzikale bijdrage is één van de zaken
die van belang zijn. Om dit mogelijk
te blijven maken vragen we uw finan-
ciële bijdrage hiervoor.

30 mei Limmen: Rolstoelbus Heiloo
De stichting rolstoelbus Heiloo orga-
niseert sinds augustus 1983 mobiliteit
voor personen die aangewezen zijn
op vervoer in een rolstoel en daarom
geen gebruik meer kunnen maken
van het openbaar vervoer. Zij maken
het deze personen mogelijk om zelf-
standig familie, ziekenhuis of arts te
bezoeken en naar culturele- of va-
kantie bestemmingen te gaan. Deze
mogelijkheid bieden zij 365 dagen
per jaar; 7 dagen in de week.

Natte tenten, onvoldoende sanitair
en te weinig eten. Zo wachten dui-
zenden vluchtelingen, waaronder veel
kinderen, in Griekse vluchtelingen-
kampen. Ze zijn hier aangekomen uit
landen als Afghanistan, Syrië, Congo
en Ethiopië, op zoek naar warmte,
veiligheid en een betere toekomst. Is
dit de plek waar ze eindigen? Hun
situatie is urgenter dan ooit. Kerk in
Actie werkt in Griekenland samen
met drie partnerorganisaties. We
helpen met voedsel, kleding en on-
derwijs en proberen hen op een be-

tere plek te krijgen. Ook investeren
we in de landen van herkomst in een
beter leven voor kinderen.

kerkinactie.nl/griekenland

Opvang voor gestrande 
vluchtelingen in Griekenland
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Boekbespreking

De tuinen van Buitenzorg
Jan Brokken
 
Jan Brokken verraste me weer met
een prachtig boek; dit keer over zijn
moeder. Hij doet dat goeddeels aan
de hand van brieven die zij aan haar
zuster scheef. Vlak voor de Tweede
Wereldoorlog vertrok zij met haar
man naar wat toen Indië heette, om
daar voor de kerk te gaan werken.
Vanaf pagina één was ik er helemaal
in thuis, met mijn eigen herinnerin-
gen en ervaringen. Wij woonden van
1973 - 1980 en in 2001 - 2002 op
Timor. Het begint met een verblijf in
het Zendingshuis in Oegstgeest van
meer dan een jaar, rommelig en
boeiend. Daarna komen de eerste
overweldigende indrukken van een
land, dat nu Indonesië heet.
 
Dit boek heeft als symbool de tuinen
van Buitenzorg; een prachtige inter-
nationaal geroemde hortus botani-
cus in de koelte van de bergen ten
zuiden van het smoorhete Jakarta.
Deze tuinen werden bezocht door
Brokkens ouders voordat ze naar hun
bestemming Celebes (Sulawesi) ver-
trokken. (Het is ook de naam van een
deel van de Javasuite, gecompo-
neerd door Leopold Godowsky die in
1922 Java bezocht.) Daarna volgt de
alle energie opzuigende hitte van een
eiland in het oosten; in het geval van
de ouders van Jan Brokken is dat
Sulawesi.

 
Het is de generatie vóór de mijne die
ik goed gekend heb. Ook nu weer ben
ik onder de indruk van hun inzet en
de kennis die zij vergaard hebben (en
voor het nageslacht bewaard!) over
de cultuur van deze eilanden. De
vader van Jan Brokken was islamo-
loog. Hij deed onderzoek naar een
opwekkingsbeweging op de Saleyer
eilanden, ten zuiden van Makassar.
Daar was een messiaanse beweging
ontstaan, waarvan de kerk zich af-
vroeg hoe christelijk deze was, terwijl
de overheid wilde weten of er ook
radicale islamitische elementen een
rol speelden! Het lukte hem om een
goede band met de leider op te bou-
wen.
 
Dit is helaas ook de generatie, die de
Jappenkampen moest overleven, en
nog weer later zijn draai moest vin-
den in een kerkelijk verzuild Neder-
land. Weggaan is spannend, terugko-
men is moeilijk, zo is ook mijn erva-
ring.
Bert Kramer

Paasactie 2021
Twee zaken vallen bij de paasactie
van de Alkmaarse Raad van Kerken in
2021 in het bijzonder op. Ten eerste
het grote aantal aanvragen: er wer-
den bijna 400 adressen opgegeven
van mensen (rond 420 volwassenen
en 220 kinderen) die een extraatje
goed kunnen gebruiken. Ten tweede
het geweldige bedrag aan giften: er
is ruim € 8.000 binnengekomen. Dat
maakte het mogelijk om aan alle
aanvragen te kunnen voldoen. Alle
particuliere gevers, diaconieën en charita
tieve instellingen danken wij hartelijk voor
de financieel steun.
 
Om u een idee te geven van hoe de
attenties zijn ontvangen geef ik de
volgende citaten uit reacties door.
“Hierbij wil ik u graag bedanken voor
het lieve presentje wat ik laatst heb

ontvangen. Al jaren lang ontvang ik
rond pasen een doos met bood-
schappen, waar ik heel blij mee was.
Helemaal toen de kinderen nog klein
waren. Dit jaar een hema en jumbo
bon. Ook superblij mee. Komt goed
uit. Super lief en dank hiervoor.”
Van iemand die namens een organi-
satie adressen doorgaf: “Van de ge-
zinnen hoorde ik dat zij heel blij ver-
rast waren met uw gulle gift. Omdat
het voor deze gezinnen moeilijk is om
buiten het gezinsbudget iets extra's
voor de Paasdagen te kopen is uw
attentie meer dan welkom gebleken.
Men verzocht mij nadrukkelijk u har-
telijk te bedanken. Graag bij deze.”
Wij hopen de paasactie volgend jaar
opnieuw te kunnen houden.
Namens het paasactieteam van de ARK,
Ria de Rijke

Inspiratie voor elke dag

 
Pelgrimeren mei 2021:
Genieten van de weidse uitzichten
richting Egmond. Stil zijn om de na-
tuur te beleven. Gezamenlijk een
mooi gedicht lezen. Een gebed om te
danken voor al dit moois.
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Mart Brouwer de Koning
 
Ter gelegenheid van Koningsdag werd ons
gemeentelid Mart Brouwer de Koning ko
ninklijk onderscheiden. Een goede reden
om met hem een gesprek te hebben over
zijn grote maatschappelijke betrokken
heid waarvoor hij werd geëerd.
Die begon al toen hij als jongeman
actief werd in de bond van Christelij-
ke Plattelandsjongeren. Hij werd daar
al snel betrokken bij het bestuur, en
ook ontmoette hij daar zijn vrouw Fia,
afkomstig uit de Haarlemmermeer.
Mart karakteriseert zichzelf als een
doener. Dat moet je ook wel zijn als
je het beheer van een groot veebedrijf
wilt combineren met bestuurlijke
taken. Dat is hem altijd gelukt: hij zat
bijvoorbeeld in het regionaal bestuur
van de Christelijke Boeren- en Tuin-
dersbond, en in de adviesraad van o.
a. de Rabobank en zuivelconcern
Campina. Verder zat hij in het bestuur
van de vereniging waarvan basis-
school De Duif en de Rehoboth-
school uitgingen, en was hij betrok-
ken bij het fusieproces van deze
scholen.
 
Het hebben van een veebedrijf bete-
kent dat je goed op de hoogte moet
zijn van maatschappij en politiek. De
milieuwetgeving brengt voor boeren
met zich mee dat ze steeds naar
nieuwe wegen moeten zoeken om
hun bedrijf in stand te houden. Mart
is ervan overtuigd dat die gevonden
kunnen worden. Hij laat zich in zijn
werk graag inspireren door jonge

Mens in beeld
mensen. Hij heeft daarom ook altijd
met veel plezier stagiaires gehad op
zijn bedrijf.
 
Sins 2014 is Mart lid van de gemeen-
teraad, voor het CDA. Hij kreeg (of
maakte) daar tijd voor, toen andere
bestuurstaken wegvielen. Het is zijn
overtuiging dat je in de gemeente-
raad moet zitten om het belang van
de burgers van ons dorp te beharti-
gen. “De mensen willen gehoord
worden”, zo vat hij samen hoe hij
raadslid wil zijn. Daarvoor is het heel
nuttig dat veel mensen in Heiloo hem
persoonlijk kennen.
 
Mart benadrukt graag de steun die hij
kreeg van zijn gezin. In zijn eigen
woorden “Wil je goed kunnen functi-
oneren, dan is het heel belangrijk dat
je een goede thuisbasis heb. Dat je
mensen om je heen heb die mijn
afwezigheid op kunnen vangen. Dus
dank aan Fia en de kinderen.”
 
Geert Booij

Help de Karen
Noodkreet INLIA
Mensen zijn bang, nat en hebben honger
Voorganger Naw Winsome Paul van
de Karen Baptist Church en INLIA-di-
recteur John van Tilborg roepen op
de Karen-bevolking te helpen.
De stichting INLIA is in 1988 opgericht als
dienstverlenende organisatie voor kerken
die het Charter van Groningen onderte
kenden. Deze kerkgemeenschappen kozen
daarmee partij voor vluchtelingen en asiel
zoekers in nood. 
 
“Mensen hebben eten nodig, medi-
sche verzorging en een plek om te
schuilen. Het regenseizoen is net
begonnen”, vertelt Naw Winsome
Paul, zelf Karen, vanuit het verre
Oosten. Haar emotie is hoorbaar. Ze
kent mensen die nu ergens in het
gebied schuilen. Zoals de hoogzwan-
gere zus van een vriend, die vorige
week uitgerekend was en van wie ze
al een week niets hebben gehoord.
 
Het regime in Myanmar (Birma) is
veel in het nieuws vanwege de recen-
te militaire coup en het opsluiten van
Ang Sang Suu Kyi. Minder in het
nieuws staat het bombarderen van de
Karen, de oorspronkelijke bevolking
van de streek langs de Thaise grens.
Tienduizenden Karen zijn op de
vlucht. Zo’n tweeduizend staken de
rivier over en dachten Thailand te
hebben bereikt. Ze vonden hun weg
versperd en werden teruggezet.
Twintigduizend mensen schuilen nu
in de jungle. Onder hen bejaarden,
zwangere vrouwen, pasgeboren ba-
by’s en gewonden.
De Free Burma Rangers zijn de enigen
die hen hulp bieden, met gevaar voor
eigen leven. De Rangers sporen de
gevluchte Karen op in de jungle en
lenigen de ergste nood: ze verlenen
eerste (medische) hulp aan mensen,
brengen voedsel en zeildoeken voor
onderdak.
U kunt de Rangers steunen en zo de
Karen helpen. Doneer op NL47 INGB
0005 8728 15 ovv ‘Ik help de Karen’.

In de Uitkijkpost stond onlangs onder
staand berich met foto:

Vaccinaties in Witte Kerk
HEILOO - Op donderdag 8 april zijn
er in de Witte Kerk in Heiloo circa 300
mensen in de leeftijdsgroep 60+ ge-
vaccineerd. Pieter Jan van Roon:
"Mooi, eerst langs de put met heilig
water en dan de prik". Huisarts Har-
tong was de eerste huisarts die vanuit
de Witte Kerk kon vaccineren.

10



Rond de Waterput
Op 17 april j.l. overleed pastor Bill van
Schie, een trouw en zeer gewaar-
deerd lid van onze commissie. Op de
rouwkaart stond: “een bijzondere
man die velen wist te inspireren”.
En dat is heel raak getypeerd. Voor
mij persoonlijk gold dat ook zeker. Ik
zou hem ook kunnen typeren als:
“een Roomse collega met een oecu-
menisch hart”.
Met plezier hebben we bijna 10 jaar
samengewerkt in onze commissie,
waar Bill zelden een vergadering
voorbij liet gaan zonder een verras-
sende inbreng. Zijn lichte toon, zijn
toewijding, zijn open houding, zijn
creatieve plannen; we zullen zonder
dit alles verder moeten. We zullen
hem missen!
 
Inmiddels zitten we midden in de
voorbereiding van het komende sei-
zoen. We hebben geen idee of alles
wat we nu plannen ook daadwerke-
lijk kan in het najaar. Toch gaan we
stug door. Annuleren kan altijd nog.
Maar we houden goede moed.
We houden u op de hoogte houden
via dit kerkblad en onze website:
www.ronddewaterput.nl.
Namens de commissie 'Rond de Water
put', ds. Edward Kooiman

Theologische Vorming
voor Geïnteresseerden
In Amsterdam vindt al sinds 1989 de
PKN cursus Theologische Vorming
voor Gemeenteleden (afgekort: TVG)
plaats. Sinds vier jaar wordt de afkor-
ting TVG gebruikt voor een nieuwe
naam: Theologie Voor Geïnteres-
seerden. Wat kan je verwachten van
deze cursus? In de brochure staat het
volgende te lezen:
Wilt u dieper nadenken over vraagstukken
van geloof, kerk en samenleving overweeg
dan serieus om de cursus TVG te volgen.
 
Het is een informatieve en verdiepen-
de cursus die u wegwijs maakt in de

bronnen van het christelijk geloof, de
Bijbel, de rituelen en tradities en in de
toepassingen in het dagelijks leven en
in de samenleving. Kerk en geloof zijn
niet meer vanzelfsprekend. Maar kan
de theologie ons nog meer vertellen?
 
De cursus duurt drie jaar (ook 1 jaar
is mogelijk of delen van de cursus) en
wordt gehouden van eind augustus
tot eind april (gedurende 34 weken),
elke dinsdag van 10.00 - 12.45 uur (2
lessen van 75 min.) in de Thomaskerk
te Amsterdam.
Via de website www.tvg-amsterdam.
nl kunt u de studiegids en het infor-
matieboekje vinden.

Een luchtig slot
I.v.m. corona konden de avonden
met poëzie en muziek vorig jaar he-
laas niet doorgaan. We hopen dat we
deze zomer weer kunnen genieten
van vijf meditatieve zondagavonden
in de Slotkapel in Egmond aan de
Hoef.
Informatie over het thema en over
wie deze avonden verzorgen volgt
later. Wij geven u nu alvast de data
door: 11 en 25 juli, 8 en 22 augustus,
5 september. Aanvang 20.00u. Kapel
open 19.30u. Toegang gratis en ieder-
een is welkom!
Lies Sluis

Het Vakantiebureau
zoekt vrijwilligers 
De diaconale vakanties voor senioren
(met en zonder zorgvraag) van Het
Vakantiebureau worden mede moge-
lijk gemaakt door de inzet van vele
enthousiaste vrijwilligers. Zij bezor-
gen de gasten een zorgeloze vakantie
door hen te verwennen, te verzorgen
en een luisterend oor te bieden.
Voor het aankomend vakantiesei-
zoen (juni-dec.) is Het Vakantiebu-
reau op zoek naar enthousiaste vrij-
willigers, in het bijzonder naar des-
kundige vrijwilligers met een zorg-
achtergrond, medewerkers in de
nachtzorg en recreatiecoördinato-
ren.
Wilt u meer informatie? Kijk dan op
hetvakantiebureau.nl of neem con-
tact op met Wim van der Tas: wvan-
dertas@hetvakantiebureau.
Ook is er nog plek voor gasten. Infor-
meer naar de mogelijkheden:
info@hetvakantiebureau.nl  of bel
met het telefoonnummer: 0343-745890
Elleke Metz, secr. diaconie Limmen

Wake voor Vluchtelingen
Buurt- en Kerkhuis Bethel in Den
Haag was van 26 oktober 2018 tot 30
januari 2019 de plek waar het Ar-
meense gezin Tamrazyan in kerk-
asiel verbleef, ondersteund door een
gedurende al die tijd dag-en-nacht
doorlopende viering. Toen er een
politiek akkoord over het 'kinderpar-
don' was bereikt en het gezin een
verblijfsvergunning kreeg werd het
kerkasiel afgesloten, maar waak-
zaamheid blijft geboden over hoe in
Nederland met vluchtelingen wordt
omgegaan.
STEK, de diaconale organisatie van de
Protestantse Kerk Den Haag, heeft
daarom het initiatief genomen om
jaarlijks een 24-uurs wake te houden
rond Wereldvluchtelingendag (20 juni).
In 2020 gebeurde dat voor de eerste
maal, met als thema: 'Kinderen eerst'. 
19 Juni 2021 zal het thema zijn 'Ont-
moeting verandert', en ook dit jaar zal
de wake als livestream te volgen zijn.
Meer informatie op de website: wa-
kevoorvluchtelingen.nl
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De hoogste tijd - geïnspireerd op Hooglied -
 
Alles is in de natuur
vol van nieuwe dingen,
wulp en vink en tureluur
gaan hun liedje zingen.
Kievit vliegt de ruimte door
of hij ‘t nog moet leren
en de koekoek stelt zich voor:
vele, vele keren.
 
Kuikens komen uit hun schaal,
dan zijn ze geboren
en je kunt de nachtegaal
hier en daar al horen.
 
Appelbomen komen uit
in een bloesemregen,
sleedoorn, meidoorn, fluitekruid
bloeien langs de wegen.
Dotterbloem en anemoon,
die gaan ook beginnen,
wilgenkatje, zilverschoon,
alle gloeit van binnen.
 
Alles is in de natuur
door iets nieuws bevangen,
alles is vol liefdesvuur,
alles wekt verlangen.
 
Willem Wilmink
In: Bert de Haan, ‘Willem Wilmink, dichter bij de hemelpoort’.


