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Afscheid Johan Olling

Johan Olling gaat dit jaar op 1e Pinksterdag (23mei) voor het laatst voor
in ‘zijn’ Corneliuskerk in Limmen.
Toen Johan in Limmen als pastor
kwam was er al een oecumenische
samenwerking, zoals de gezamenlijke oudejaar viering in de RK kerk en
de ‘Sobere maaltijd’ aan het begin van
de 40dagen-tijd.
Maar Johan maakte er altijd iets extra
bijzonders van, met ieder jaar een
ander jaarthema. Dan werd bijvoorbeeld ook de soep er bij betrokken.
Bij elk thema een andere bijpassende
soep! Het ene jaar in 'Ons Huis' en het
andere in de RK-kerk. Ook vertelde
Johan dan bevlogen over het hongerdoek, dat gedurende de 40dagentijd in de Corneliuskerk hing.
Na een paar jaar kwam de Agapè
erbij, het vriendschaps-maal, waarbij
we aan het begin van het kerkelijke
jaar onze vriendschap vierden met
het delen van lekker eten, wijn, gebeden en overdenkingen.
Toen Johan het rond Pasen zo druk
kreeg in zijn eigen kerk (o.a. met de
kinder-musical) vroeg hij of de Goede
Vrijdag-dienst in onze kerk gehouden kon worden. Dan was het meteen een oecumenische dienst!
Ook de vriendschapsband met Erfurt,
een voormalige Oost-Duitse stad,
was een project dat we samen deden
en velen hebben samen met Johan
een reis naar onze ‘zustergemeente’
mee mogen maken.
Veel indruk maakte ook de gezamenlijke actie van ‘Fietsen voor Burkina
Faso’, waar èn onze dominee Floor
van der Wind èn pastor Johan Olling fietsend aan deelnamen. Het was
heel erg spannend en je kon mee
kijken, wat velen ook deden.
Een paar jaar geleden ontstond het
idee om de Pinksterdienst sámen en
buiten in de Hortus-tuin te vieren. Dat
bleek een groot succes. Ook de rondvliegende duiven - als besluit van die
dienst - waren erg leuk.
Degene onder ons die wel eens in het
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ziekenhuis in Alkmaar hebben gelegen kennen Johan ook van de bezoekjes die hij aldaar aan alle ‘Limmenezen’ bracht.
En toen 3 jaar geleden de R.K Kerk in
Limmen afbrandde was het voor
beide kerken fijn dat de zaterdagdiensten in onze kerk gehouden konden
worden. Ook de koren kwamen bij
ons repeteren en waren daar erg
gelukkig mee. Omdat het voor de
koster wat druk werd kwam de ‘Martha-groep’ van de RK-kerk iedere
maand helpen om de kerk schoon te
maken.
We wensen Johan een gezegende
pensioentijd toe en zijn dankbaar
voor de bijzondere oecumenische
activiteiten in Limmen.
Namens de Werkgroep Oecumene Lim
men, Margreet Denekamp

Vuur en wind
Luister of het begint
ergens zal het gaan zingen
tegen het klagen in
helder en vol geheim
sterker dan harde woorden
warmer dan heet getwist
vuur van andere oorsprong
storm van een nieuw bewegen
dwars op de geest van de tijd
onrust en nochtans vrede
wacht maar en wees bereid
Inge Lievaart

PKN Heiloo op tv!
In het tv -programma ‘Petrus in het land’
gemaakt door KRO/NCRV, wordt kennis
gemaakt met lokale kerkgemeenschappen
in Nederland. Er worden gesprekken ge
voerd met voorgangers en gemeenteleden
over wat hen inspireert. En hoe zij in de
praktijk hun geloof handen en voeten
geven.
Ook wij als kerkelijke gemeente in
Heiloo hebben de kans gekregen om
ons te presenteren en daar zijn we
heel blij mee. Twee verhalen, een
meditatie, het aansteken van de
Paaskaars en korte gesprekken zijn
vaste onderdelen van het programma.
In onze uitzending ging het vooral
over dat we als gemeente van Christus onderweg zijn -pelgrimeren- en
dat we onderweg soms heilige grond
betreden, een plek waar het verhaal
van mens en God elkaar raken. Dit
alles in de context van de rijke geschiedenis van Heiloo en haar heilige
plaatsen. Het is ook terug te zien in
beelden en symbolen in de Ter Coulsterkerk. Omdat het de eerste uitzending was na Pasen en we richting
Pinksteren gaan, werd aan een aantal
gemeenteleden de vraag worden
gesteld: Wat inspireert jou?
Voor als u het gemist hebt, de uitzending 'Petrus in het land' was op
zaterdag 10 april om 17.10 uur op
NPO 2. Het is nog terug te vinden en
te bekijken op www.npostart.nl
Namens de pastores, Pastor André Martens

Bijdrage kerkblad
HEILOO - Ter bestrijding van de
drukkosten van ons kerkblad vragen
wij u ook dit jaar om een kleine bijdrage. Misschien heeft u al een donatie gedaan! Wilt u dat dan nakijken?
Wij hebben in Heiloo een acceptgirokaart bij dit kerkblad gesloten, echter
zonder een bedrag te vermelden.
Uw bijdrage is vanzelfsprekend geheel op vrijwillige basis.
College van kerkrentmeesters Heiloo
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Kerkdiensten - algemene informatie

Op weg naar Pinksteren
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Lokkich binne jimme!

Nog maar kort geleden hebben wij, via een prachtige gezamenlijke video-opname, in zowel Limmen als Heiloo het Paasfeest
gevierd. Een mooi alternatief in corona-tijd, maar volgend jaar
hopen we elkaar toch weer 'live' te kunnen zien! Op pagina 7
leest u wat er zoal komt kijken bij het maken van een dergelijke opname.
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Wij gedenken
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Stille Week en Pasen
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Diaconie
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Boekbespreking: Trilogie
van Hilary Mantel
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Mens in beeld: Marloes Hoekstein
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Zie, Ik ben met u

Wij kijken als redactie alweer vooruit naar Hemelvaart en
Pinksteren. Wat is het een wonder, wanneer wij elkaar werkelijk goed kunnen en willen verstaan. Op het bijbelse Pinksterfeest gebeurde dat, maar het is zeker niet vanzelfsprekend. De
torenbouwers van Babel kunnen daarover meepraten.Op pagina 5 leest u hierover meer.
Op het voorblad een afbeelding van een gedeelte van de
(kleine) Toren van Babel van Pieter Bruegel de Oude, met
daarbij een voor velen cryptische tekst! Het schilderij hangt
overigens in museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam.
Op pagina 5 staat een afbeelding van de grote Toren van Babel
van dezelfde schilder. Dit schilderij hangt in het Kunsthistorisches Museum in Wenen. Mooi om na deze lock-down te bezoeken.
De redactie wenst u veel leesplezier en alvast goede
Pinksterdagen!
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Kerkdiensten

Gegevens Heiloo

18 april, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk:
ds. R. Erkelens, Alkmaar
collecte: Resource Link Foundation
Protestantse Kerk Limmen: (kerkomroep)
collecte: KiA Pauluskerk R'dam

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

25 april, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. E.J. Kooiman
collecte: KiA Binnenlands diaconaat
Prot. Kerk Limmen: (kerkomroep-Heiloo)
collecte: KiA 'de Vrolijkheid'
2 mei, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk:
ds. B. Seelemeijer, Heerhugowaard
collecte: VluchtelingenWerk NL
Protestantse Kerk Limmen: (kerkomroep)
collecte: Zonnebloem - Limmen
9 mei, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek
collecte: KiA Noodh. Libanon-Jordanië
Protestantse Kerk Limmen:(kerkomroep)
collecte: KiA Noodh.Libanon-Jordanië
13 mei, Hemelvaartsdag,10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. R.J. Blaauw, Heiloo
collecte: Diaconie Heiloo
16 mei, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. E.J. Kooiman
Heilig Avondmaal
collecte: KiA ZWO Rwanda
Protestantse Kerk Limmen: (kerkomroep)
collecte: Kon.Ned.Reddingsmaatsch.
23 mei, Pinksteren, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: pastor André Martens
collecte: KiA Zending Egypte
Protestantse Kerk Limmen: (kerkomroep)
collecte: Kleine Zusters v. Jezus
30 mei, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: P. Nijssen, Heiloo
collecte: GGZ-steun muzikale diensten
Protestantse Kerk Limmen: (kerkomroep)
collecte: Rolstoelbus Heiloo
GGZ-vieringen zijn voorlopig te volgen via YouTube-lifesize-

Kerkdiensten Limmen

Als de kerkdiensten in Limmen in april
of mei toch weer plaats kunnen vinden, dan informeren we u via de
wekelijkse nieuwsbrief en/of website:
www.pknlimmen.nl
Ditje van Genderen
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De seizoenen: de Lente

25 april: 4e meditatieve dienst rond
de seizoenen - de Lente
In de serie meditatieve vieringen
rondom de seizoenen zijn we inmiddels aangekomen bij de lente. Na de
uitbundigheid van groei en bloei van
de zomer, de tijd van vrucht dragen
en oogst van de herfst en de tijd van
loslaten, verstilling en hoop van de
winter kijken we in deze viering naar
de kenmerken van het voorjaar.
De opzet van deze meditatieve viering is telkens een beetje anders,
maar steeds worden teksten en liederen, muziek en gedichten, gebeden
en een paar korte overwegingen bij
het betreffende seizoen afgewisseld.
Op 25 april zal de muzikale omlijsting
worden verzorgd door o.a. Gerard
Leegwater en Marleen Zoutman (viool). En natuurlijk klinkt ook weer de
muziek uit de “Vier Jaargetijden” van
Antonio Vivaldi.
Ds. Edward Kooiman

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

Lokkich binne jimme!
Niet alle lezers van ons kerkblad zullen direct bovenstaande zin begrijpen, ook al komt deze uit de bijbel (Mattheus
5: 11). Er zijn nu eenmaal veel talen die we niet spreken.
Het aantal talen dat op de wereld gesproken wordt, wordt
geschat op 6000. Het precieze aantal is moeilijk te geven
omdat het ervan afhangt wat je een taal noemt. Tellen
we het Nedersaksisch als een aparte taal, of is het een
variant van het Nederlands? Al die talen zijn volgens de
taalwetenschap in de loop van de menselijke geschiedenis via culturele evolutie ontstaan uit een oertaal, een
primitieve vorm van communicatie. Genesis 11, het verhaal van de torenbouw van Babel, begint ook met de
mededeling dat er ooit op de hele aarde één enkele taal
werd gesproken. In dit verhaal brengt God spraakverwarring onder de mensen, zodat ze elkaar niet meer begrijpen
en de torenbouw een mislukking wordt. Het verhaal laat
zien dat de verscheidenheid van talen mensen al vroeg
heeft geïntrigeerd, en ook als een probleem werd gezien:
de taalvariatie is een straf voor de hoogmoed van de
mens.
Het Pinksterverhaal in Handelingen 2 is een mooi spiegelbeeld van het verhaal over Babel. Joden uit alle
windstreken horen de apostelen en de andere leerlingen
in hun eigen taal spreken. Taalverschillen zijn geen barrière meer om het evangelie te horen. Goddelijke inspiratie brengt teweeg dat men elkaar toch begrijpt. De
Babylonische spraakverwarring wordt voor even weer
ongedaan gemaakt.
De enorme variatie in talen is een fascinerend domein
van onderzoek voor taalwetenschappers, maar er zijn ook
wegen om de problemen die taalverschillen oproepen te
overwinnen. Het Nieuwe Testament is niet toevallig geschreven in het koine-Grieks, een relatief eenvoudige
variant van het Grieks, en de gemeenschappelijke voertaal in het oostelijk deel van het Middellandse Zeegebied

ten tijde van de Romeinse overheersing. Zo konden veel
mensen met verschillende taalachtergronden volgelingen van Jezus worden. Ook nu hebben we gelukkig talen
die ons mensen met elkaar verbinden, zoals het Engels,
dat als ‘lingua franca’ onze contactmogelijkheden enorm
heeft vergroot, iets waar ik dagelijks plezier van heb.
Een andere manier om de problemen die taalverschillen
met zich meebrengen te overwinnen is vertalen. Dank zij
de inspanningen van bijbelgenootschappen is de bijbel
geheel of gedeeltelijk vertaald in duizenden talen, en in
de loop van de tijd vaak meer dan één keer. Het horen of
lezen van de bijbel in je moedertaal geeft uiteindelijk de
beste toegang tot de boodschap van een tekst.
Lokkich binnen jimme betekent in het Fries ‘Gelukkig zijn
jullie’. Het is de titel van een vertaling uit 2018 van het
Evangelie van Mattheus door dr. Liuwe Westra, verschenen toen Leeuwarden culturele hoofdstad van Europa
was. Zo begint Mattheus 5:11: ‘Gelukkig zijn jullie wanneer
ze je omwille van Mij uitschelden’. Als je deze vertaling
als niet-Fries probeert te lezen, zie je hoe zelfs twee
verwante Germaanse talen al enorm van elkaar kunnen
verschillen, en hoe goed het is de bijbel in je moedertaal
te kunnen lezen. Zonder vertalingen geldt wat Paulus
schrijft in 1 Korintiërs 14: 11: “Als ik de taal van iemand die
tot mij spreekt niet ken, blijven we vreemdelingen voor
elkaar.”
Het wonder van taal en de enorme taalvariatie die er
bestaat, ook binnen een klein landje als Nederland, zijn
fascinerend, maar toch ook geldt: “Al sprak ik de talen van
alle mensen en die van de engelen – had ik de liefde niet,
ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een
schallende cimbaal”(1 Korintiërs 13: 1).
Geert Booij
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Wij gedenken ...
Op 19 februari 2021 overleed op de
leeftijd van 91 jaar Gerardus Johannes Corts. Gerard was een zorgzame
man met veel liefde, interesse en
belangstelling voor zijn gezin. Gerard
hield de regie graag in handen en
daarom was het des te moeilijker
voor hem dat hij aan het einde van
zijn leven niet meer thuis kon blijven
wonen. Die laatste maanden waren
voor hem en zijn gezin een intense
en zware periode, maar toch ook een
tijd waar met dankbaarheid op wordt
teruggekeken.
Gerard vond na het overlijden van
zijn vrouw Lydia een nieuwe levenspartner in Rie. Ze begrepen elkaar en
konden 26 jaar lang van betekenis zijn
voor elkaar en elkaars gezinnen.
Gerard had een haat-liefde verhouding met de kerk en het geloof. Toch
was ik altijd van harte welkom, omdat
hij het fijn vond over die verhouding
te praten. Er was sprake van wederzijds respect. Hij zei: ‘het geloof is
weggezakt, maar nooit helemaal
verdwenen en blijft bij je tot het einde’. In zijn leven heeft hij op zijn manier de geloofswoorden - geloof,
hoop en liefde- invulling gegeven en
van daaruit geleefd. En dan vooral
gericht op het heden. Op nu. Want
een leven na dit leven zag hij niet voor
zich. Vol respect en dankbaarheid
hebben we Gerard teruggelegd in de
aarde. We wensen zijn gezin sterkte
toe in deze periode van verdriet,
gemis en stilte.
Pastor André Martens

Op 7 maart 2021 overleed op de gezegende leeftijd van 101 jaar Willem
Brouwer de Koning. Gelukkig kon hij
tot het laatst in zijn huis aan het Swanendael blijven wonen. Daar heeft
het gezin dan ook afscheid genomen.
Ondanks zijn afnemende krachten en
de heimwee naar zijn vrouw overheerste de dankbaarheid voor alle
zegeningen uit Gods hand ontvangen. Zegeningen die hij wilde tellen
boven de moeite uit. Daarom ook een
dankdienst in de Ter Coulsterkerk.
Om te danken voor zijn leven en voor
de betekenis die hij heeft gehad voor
zijn gezin. Hij was tot het laatst toe
betrokken bij hen en bij de Ter Coulster boerderij. Het gezin dat hem tot
het einde bezocht en voor hem zorgde. Op zijn verzoek lazen we het
verhaal uit Mattheus 6, waarin Jezus
zich zorgen maakt over dat we te veel
gericht zijn op het verzamelen van
schatten op aarde in plaats van schatten in de hemel. Zijn gezin was zo’n
schat, maar ook de boerderij was
voor hem een schat uit de hemel.
Evenzo de wijze waarop hij zijn
vrouw Gijsje heeft ontmoet. Alles uit
Gods handen ontvangen. ‘Zoekt eerst
het koninkrijk van God en al het andere ontvangt u bovendien … ‘. Voor
meneer Brouwer de Koning was zijn
geloof, God kennen, Hem in zijn leven
weten en hebben, echter de grootste
schat. Hij kon zich niet voorstellen dat
iemand niet geloofde en had daar
moeite mee. Hij verdedigde het geloof met een vurig hart. Maar bij het
ouder worden werd hij daar milder in
en hoefde het niet meer in de weg te
staan. We hebben hem teruggelegd
in de aarde, als zaad dat gezaaid
wordt, wachtend op de jongste dag.
Dat was zijn geloof. Dat hij ging slapen. Slapen om wakker te worden.
Om voor altijd met Christus te zijn in
Gods nieuwe wereld.
‘De toekomst is zeker,
ja eindeloos goed
Als ik eens moet sterven,
als ik U ontmoet.
Dan droogt U mijn tranen,
U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus,
U laat mij niet gaan.’
(uit Sela: Ik zal er zijn)
Pastor André Martens
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Op woensdag 10 maart is Yvonne
Lydie Marie van der Palen overleden. Ze is 72 jaar geworden. Ze hield
nog enorm van het leven en ze vond
het moeilijk om haar partner Maarten
Krijt en haar kinderen en kleinkinderen los te laten.
Woensdag 17 maart was in de Protestantse Kerk te Limmen een dankdienst voor haar leven. Het was haar
eigen wens om deze dienst een
dankdienst te noemen. Ze keek in
dankbaarheid terug op haar leven;
haar jeugd, haar studententijd in
Utrecht, haar gezin en haar leven met
haar partner. In de verhalen werd ze
getekend als een liefdevolle en levendige vrouw. Niet dat ze het altijd
makkelijk heeft gehad. Ieder die met
haar omging wist ook dat ze niet altijd
makkelijk wás. Ze had soms uitgesproken meningen en ideeën. Maar
ze kwamen niet in mindering op haar
zorgzaamheid, spontaniteit en hartelijke lach.
We hebben Psalm 139 gelezen en
haar zoon Martijn heeft Efeze 3 gelezen. Daarin draait het erom dat elk
mens kan delen in wat God te geven
heeft. Als iedereen zijn Zoon Jezus
daarin zou volgen zou de wereld er
anders uit zien. Dat wilde Yvonne ons
meegeven.
Ze zal gemist worden in onze gemeente. Maar onze gedachten gaan
allereerst naar Maarten, haar kinderen en kleinkinderen. Wij wensen hen
liefde en verbondenheid toe in deze
verdrietige tijd.
Ds. Hanneke Ruitenbeek

Bedankt

Zeer verrast was ik toen zondag 14
maart de bloemen uit de kerk bezorgd werden, ter gelegenheid van
mijn 95e verjaardag. Ik heb er enorm
van genoten, hartelijk dank.
Mw. B.E. Ouwendijk – van Erven

Stille Week en Pasen

Vrijdag 26 maart was een bijzondere
dag. Op die dag hebben we in de Ter
Coulsterkerk de diensten van Goede
Vrijdag en Paasmorgen opgenomen.
Het kostte de nodige moeite om al zo
ver vooruit te denken. Vooraf zit je te
denken of het niet vreemd en onecht
zou aanvoelen. Alsof je een toneelstuk gaat opvoeren.
Het was een echte verrassing om te
ontdekken dat deze zorgen helemaal
voor niets zijn geweest. Onze technische man Mirko Carton, de kosters,
de ouderlingen, diakenen en niet de
vergeten de musici, waren mooi op
tijd gekomen. Er stond een mooi liturgische stuk op tafel (zie foto):het
kruis op een hartvormige rode lap met
daarvoor rode ane
monen met 'Jud
aspenning'. Ze
verbeelden passie en lijden.
Vlak voor de
eerste opname begon was
het stil in de
kerk en er was
volop concentratie. Na een uur was de dienst afgelopen.
Er was dankzij Fia Brouwer de Koning
koffie en een broodje, tijd om even
terug te kijken en ons voor te bereiden op de Paasdienst.
En toen ging de focus naar Paasmorgen. Siep Baalbergen kwam een
ander liturgische verbeelding op tafel
zetten (zie foto): een mooie glazen bol
met een kaars met daarop een lachend en
huilend gezicht, en parels van tranen in een
Paastak. Tranen van vreugde en tranen van verdriet. De kleden werden
verwisseld. Het Opstandingsicoon,
geschilderd door
Fransina de Kroon werd op
tafel gezet. Gerard Leegwater verruilde het
orgel voor de
piano en tijdens het inspelen, samen
met zijn dochter Suzanne op de
dwarsfluit, veranderde al iets in de
sfeer in de kerk. Vlak voor de opnames
begonnen werd het weer stil. De
concentratie kwam terug en de

dienst kon in één keer worden opgenomen.
Na afloop deelden we de ervaringen
over deze bijzondere dag. Nee, het
voelt helemaal niet vreemd om
Goede Vrijdag en Paasmorgen, twee
diensten met zo’n eigen sfeer en karakter op één en dezelfde dag te beleven. Op een gewone dag beleeft
een mens soms ook heel verschillende stemmingen en sferen. In het de
dagelijkse ervaringen liggen verdriet
en vreugde ook heel dicht bij elkaar.
En de bijbelse verhalen leken, zo vlak
na elkaar gelezen, nog meer tot leven
te komen en elkaar nog meer dan
anders aan te vullen. Kortom: het was
een inspirerende dag waarin er grote
teamgeest heerste bij iedereen die
aanwezig was en een taak had te
vervullen. We hopen dat de diensten
ook zo zijn overgekomen en dat kijkers en luisteraars zich ermee konden
verbinden. Hopelijk kunnen we volgend jaar in de Stille Week en met
Pasen weer gewoon naar de kerk!
Maar we zijn blij met de geboden
mogelijkheden en bedanken iedereen die deze diensten mogelijk hebben gemaakt.
Ds. Edward Kooiman en
ds. Hanneke Ruitenbeek

Het hart van Pasen

Zaterdagmiddag 27 maart was er
rond de Ter Coulsterkerk een leuke
speurtocht voor kinderen. Zelf was ik
ingedeeld bij de jongste kinderen. Het
was best fris en we kregen ook nog
een flinke bui op onze pet maar de
kinderen waren er op gekleed: dikke
jassen, laarzen en stoere gympen.
Zelfs de knuffels waren mee.
We deden niet zomaar spelletjes.
Alles was op een speelse manier verbonden met het verhaal van Jezus’
lijden, sterven en opstanding. Er
waren ruim twintig kinderen aanwezig. De leiding van onze kindernevendienst heeft dit georganiseerd met
de groep Leef! en op de achtergrond
met de steun van de Willibrordus

parochie. Het meeste werk is verricht
door Rosanne Westerman, waarvoor
dank! We willen vaker samen dorpsen kerkbreed activiteiten ontwikkelen voor kinderen en jeugd.
Met het schrijven van dit stukje zijn
we nog druk met de voorbereidingen
voor de Paastocht: op een route van
vier kilometer vanaf de Witte Kerk zijn
op negen plekken afbeeldingen met
vragen en opdrachten rond het Paasverhaal te vinden. In een volgend
kerkblad hopen we verslag te doen
van de ervaringen.
Ds. Hanneke Ruitenbeek

Paaskaars

LIMMEN - De Paaskaars is het symbool van hét Licht. Zij brandt het hele
jaar tijdens de zondagsdienst.
Tijdens de Paasdienst wordt de nieuwe Paaskaars door een diaken binnengebracht met de woorden: ‘Het
licht van Christus’. Ook dit jaar is de
Paaskaars van Limmen zo binnengebracht tijdens de Paasdienst in de Ter
Coulsterkerk in Heiloo.
Dit jaar is bij de Abdij van Egmond gekozen voor de afbeelding Kruis met
korenaar. De korenaar is het
symbool van
Christus, het
Brood des Levens, maar ook
het symbool
van het Avondmaal, dat wij al
een jaar niet
met elkaar hebben kunnen vieren. Daarnaast staat
zij symbool voor de wederopstanding. Het koren, dat in de aarde gelegd wordt en schijnbaar doodgaat,
komt in het voorjaar tot nieuw leven
en draagt rijke vruchten.
De symbolische betekenis van de
Alpha en Omega komt uit het boek
Openbaring waarin Jezus zichzelf de
alfa en omega, de eerste en de laatste,
het begin en het einde, noemt.
Wij hopen en bidden dat de kaars weer snel
in onze eigen kerkdienst kan branden.
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Collectes bij de kerkdiensten
25 april: Kerk in Actie Diaconaat
Vrolijkheid in asielzoekerscentra
Één op de drie vluchtelingen die naar
Nederland komt is jonger dan 18 jaar.
Ze hebben vaak nare ervaringen
achter de rug en hun bestaan in Nederland is meestal ook onzeker. Met
steun van Kerk in Actie organiseert
stichting De Vrolijkheid creatieve
activiteiten voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra. Door bijvoorbeeld muziek, dans, theater, film
en fotografie wil De Vrolijkheid de
talenten van de jonge bewoners van
asielzoekerscentra tot bloei laten
komen en hun veerkracht versterken.

9 mei:Kerk in Actie Noodhulp
voor Syrische vluchtelingen Libanon
Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en ondermeer terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Vluchtelingen leven
daar in extreme armoede en proberen zo goed en zo kwaad als dat kan
een nieuw bestaan op te bouwen.
Vaak is dat lastig, omdat zij geen werk
kunnen vinden. Daarom ondersteunt
Kerk in Actie Syrische vluchtelingen
en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is
naar personeel, of met het opzetten
van een eigen bedrijf.

een bijbelboek, beantwoorden vragen en maken een opdracht. Tijdens
een groot festival op verschillende
plekken in Egypte wordt de competitie afgesloten met een wedstrijd
over wat de kinderen thuis hebben
geleerd. De winnaars krijgen een prijs,
bv een geïllustreerde bijbel.
Met uw bijdrage steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie in Egypte en wereldwijd.

23 mei Limmen:
Kleine zusters van Jezus
De Kleine Zusters van Jezus is een
congregatie waarvan een aantal
nonnen zijn neergestreken in IJburg
in Amsterdam. Ze zijn geïnspireerd
door Charles de Foucauld (1858-1916),
een Franse soldaat die in Algerije tot
bekering kwam en het leven van de
‘verborgen’ Jezus wilde navolgen,
midden tussen de Touaregs.
‘Verborgen’ slaat op de periode dat
Jezus in Nazareth tussen de mensen
woonde, voordat hij zijn discipelen
riep en ging prediken. Zo willen de
Kleine Zusters ook optreden: stil, in
het verborgene, gewoon tussen de
mensen. Een aantal leden van de
kerkenraad zijn op bezoek geweest
en hebben er een inspirerende dienst
meegemaakt. Voor het werk van deze
zusters graag uw bijdrage.

Dank Zeevarendencentrale

23 mei Heiloo: Kerk in Actie
Bijbelcompetitie in Egypte
In Egypte hebben veel christelijke
gezinnen geen geld voor een eigen
bijbel. Het Egyptisch Bijbelgenootschap deelt daarom losse bijbelboeken uit in het kader van de jaarlijkse
bijbelcompetitie voor kinderen. Samen
met hun ouders lezen de kinderen
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Langs deze weg willen we u hartelijk
danken voor uw giften voor ons werk
voor de zeevarenden in o.a. de haven
van Amsterdam.
Met kerst hebben we, mede dankzij
uw bijdrage, maar liefst 750 pakketjes
kunnen maken. Als blijvend aandenken ontvingen de zeevarenden een
blik met toeristische afbeeldingen.
Het blik was gevuld met een zak
stroopwafels, een kerstgroet en een
herbruikbare USB-stick met kerstmuziek en een kerkdienst. De pakketten
zijn overigens niet alleen bezorgd in

de haven van Amsterdam. We mochten ook met een bevoorradingsschip
meevaren zodat opvarenden van
schepen die voor anker lagen in de
Noordzee niet vergeten werden. Een
fantastische ervaring. Via het internet
kregen we tientallen berichten van
zeevarenden die hun dank uitspraken
voor de attenties, die we mede dankzij u, konden geven.
Het hele jaar worden de zeevarenden
voorzien van SIM-kaartjes. Gratis,
tegen kostprijs of tegen een gereduceerd tarief, afhankelijk van de situatie waarin de zeevarende zich bevindt. Al met al gaat het om vele
honderden kaartjes.
Ook stellen we tweedehands kleding
beschikbaar. De behoefte aan o.a.
warme sjaals, handschoenen, jacks
en mutsen blijkt groot.
Dankzij uw financiële steun kunnen
we veel betekenen voor de zeevarenden, hartelijke dank daarvoor!
Namens de Nederlandse Zeevarendencentrale waarin opgenomen het
Protestants Koopvaardijwerk Amsterdam,
Ds. Leon Rasser

Opbrengst inzamelingen

Veel gemeenten hebben in 2020
weer trouw postzegels, kaarten, cartridges en ander waardevol materiaal
verzameld. En dat levert altijd meer
op dan je denkt. Het geld is voor Kerk
in Actie, zodat het besteed wordt voor
mensen die het nodig hebben. In
totaal is er voor € 18.125,90 bij elkaar
verzameld! Dit bedrag bestaat uit:
€ 12.191 voor postzegels en ansichtkaarten, € 5.824,90 voor mobieltjes
en cartridges en € 110 voor muntgeld
en diversen. Hartelijk dank voor uw
bijdrage! Kijk voor meer informatie
op kerkinactie.nl/inzamelingsacties.
Elleke Metz, secr. diaconie Limmen

Boekbespreking
loos, meer dan 2000 pagina’s lang.
Uiteindelijk verliest ook Cromwell het
spel en laat hij evenals Anne Boleyn,
de tweede vrouw van Hendrik VIII, en
Thomas Moore, de humanist, zijn
hoofd achter in de Tower.

Wolff Hall,
Het boek Henry,
De spiegel & het licht
Hillary Mantel
Deze drie vuistdikke delen, een trilogie over het leven van Thomas Cromwell lijken welhaast geschreven voor
de (na-?) dagen van de coronatijd,
waarin we veel tijd hebben voor
puzzelen, wandelen en lezen.
Het verhaal is snel verteld. We worden geïntroduceerd in het hof van
Hendrik VIII, die bekend staat om zijn
zes huwelijken. Toen hij van zijn
eerste vrouw, een katholieke Spaanse
prinses, wilde scheiden, kreeg hij het
met de paus aan de stok. Dat was voor
hem een reden om in 1534 een eigen
zelfstandige kerk van Engeland te
stichten. Daarbij was het mooi meegenomen dat de enorme rijkdommen van de kerk nu aan de koning
toevielen.
Hoofdpersoon in deze drie delen is
Thomas Cromwell, die als zoon van
een smid opklom tot bijna de machtigste man van het land. Dat het leven
van de gewone man in die tijd niets
waard was, wisten we al. Maar ook
aan de top was het een kwestie van
overleven. Met een verbluffend inlevingsvermogen schildert Hillary Mantel het spel van intrigeren, balanceren, bluffen, en vooral … als eerste
slaan. De lezer volgt dit spel adem-

Als hedendaagse lezer denk je: wat
een zegen dat we leven in een land
waarin we vrijheid van godsdienst
hebben en ons leven zeker zijn. Kerk
en staat zijn gescheiden. De kerk
heeft geen economische macht en
de staat beslist niet met meerderheid
van stemmen over wat we moeten
geloven.
Bert Kramer

Weer aan de wandel?

Ik kan niet wachten om weer met een
groepje mensen aan de wandel te
gaan en van die wandeling een kleine
pelgrimage te maken. Dat laatste
heeft te maken met hoe je op pad
gaat. In onze pelgrimages proberen
we door een tekst of een gedachte,
maar ook geïnspireerd door de omgeving, door stilte en gesprek momenten van bezinning in te bouwen.
Wanneer de richtlijnen van de overheid het toelaten is er gelegenheid
voor een lente wandeling op dinsdagmorgen 11 mei. We starten om
10.00 uur op de parkeerplaats bij HSV,
Trias en De Dors. We wandelen over
het dijkje in het Maalwater naar de
Zeeweg. Afhankelijk van de tijd
nemen we nog een stukje bos mee
en anders wandelen we via de Noorderneg rechtstreeks terug naar de
parkeerplaats. Het wordt dus 5 of 6
kilometer. Het gaat niet om de afstand. We doen rustig aan. Vanwege
het dijkje zijn goede schoenen aan te
bevelen.
Het is belangrijk om je vooraf aan te
melden. De ervaring leert dat dingen
op het laatst nog kunnen veranderen.
Alvast een mooie gedachte van Teresa van Avila († 1582), mystica en
oprichtster van de Orde van de Karmel: Ik kijk graag naar de velden, weiden,
bloemen. Die helpen me te concentreren.
Ds. Hanneke Ruitenbeek, 072-8885550
e-mail: hruitenbeek@ziggo.nl

Diaconie Limmen 2020

Inmiddels is de jaarrekening 2020 van
de diaconie in Limmen gereed. De
verkorte versie staat op de website
pknlimmen.nl onder: Kerkenraad/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 24
april 2021.
Sybren Boukes, penningmeester, Roelat 50 Limmen, telefoon: 5054850
email: diaconie.pk.limmen@gmail.com
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Mens in beeld

Marloes Hoekstein

Puzzel pag. 10 Kerkblad nr. 2
Oplossing van de cryptische puzzel
De juiste antwoorden zijn:
01 Gabriel
10. Avondmaal
02. Koster
11. Kerstmis
03. Kansel
12. Deo
04. Hervormd
13. Dominee
05. Dom
14. Pinkster
06. Jozef
15. Christus
07. Jezus
16. Hemel
08. Engel
17. Abraham
09. Bijbel
18. Doop
Het verticale woord is: GELOOFSGEMEENSCHAP
Er zijn slechts twee inzendingen met alle woorden juist.
Zij krijgen binnenkort een prijsje als waardering thuisbezorgd. Het betreffen de heer A.Edelman en het domineesduo E.Kooiman en H.Ruitenbeek.
Jur de Wit

Al sinds 2014 beheert Marloes de website van onze kerk,
en zorgt ze ervoor dat alle berichten, het kerkblad, de
boekbesprekingen, en alle verdere informatie goed en op
een overzichtelijke manier op de website terecht komen.
Een belangrijke dienst aan onze kerkelijke gemeenschap,
en extra belangrijk in deze tijd van beperkingen door het
coronavirus. Hoogste tijd dus om nader kennis te maken
met Marloes Hoekstein, de vrouw achter de schermen.
Marloes heeft aan de Universiteit Leiden de opleiding tot
orthopedagoog gevolgd, en ze werkt nu vier dagen per
week voor Kentalis, een landelijke organisatie die zorgt
voor kinderen die doof of slechthorend zijn en niet in het
reguliere onderwijs terecht kunnen, en met kinderen die
een taalontwikkelingstoornis hebben. Marloes werkt voor
deze organisatie met kinderen op een school in Amsterdam en doet daarnaast werk voor de landelijke organisatie.
Maar ze kan nog meer, zo bleek in het gesprek dat ik met
haar had over haar werk als webmaster. Zij maakt ook
sieraden met edelstenen en mineralen, en werkt daar op
vrijdag aan in haar atelier. Ze verkoopt deze handgemaakte sieraden via internet. Je kunt haar vinden op www.
steinisch.nl, op Instagram (Steinischsieraden) en op Facebook (Steinisch).

Om hemelvaartsdag heen
Wanneer je buiten bent en de ruime lucht inkijkt wordt
de hemelvaart van Jezus er niet gemakkelijker voorstelbaar op. We zullen nooit weten wat er precies achter het
verhaal schuilgaat. Toch is er een boodschap van de
hemelvaart. En eigenlijk valt er iets te vieren!

Maar hoe dan? Iemand verlaat ons. Daar word je meestal niet blij van. Zeker niet als iemand van wie we houden
het leven en de aarde verlaat. Maar de hemelvaart is een
andersoortig verlaten, een levend verlaten. De evangelisten vertellen de verhalen zó dat Jezus de aarde levend
verlaat. Dat geeft de ruimte om in levend geloof je Jezus
ook levend voor te stellen, niet ver weg maar juist nabij.
Naast deze werkzaamheden blijft ze de website van PKN Vandaar dat veel liederen over Hemelvaart juist gaan over
Heiloo bijhouden, ook al woont ze inmiddels in Alkmaar. aanwezigheid en niet over afwezigheid, afscheid of verMarloes vertelde me dat het bijhouden wel meevalt qua driet.
tijdsbeslag, al moet af en toe wel wat meer gedaan
worden, bijvoorbeeld om een nieuwe structuur van de Een voorbeeld van een lied dat past bij Hemelvaartsdag
is het Ionalied ‘Zie, Ik ben met u’. Eindeloos, als een soort
site te maken of hackers buiten de deur te houden.
Hoe heeft ze dit soort werk geleerd? Als kind vond ze het mantra wordt deze zin herhaald. Want je kan het soms
al leuk om te leren programmeren, en ook in haar studie misschien bijna niet geloven. Je moet het jezelf ‘inzingen’.
Op de achterpagina (p.12) staat de tekst, geschreven door
kwamen dit soort vaardigheden wel aan de orde.
John Bell en vertaald door Wim Pendrecht en als lied is het
Leuk dat iemand met veel talenten en energie deze te vinden in Liederen & gebeden uit Iona (Gooi&Sticht
2003).
vrijwilligerstaak erbij wil doen. We zijn er blij mee!
Ds. Hanneke Ruitenbeek
Geert Booij
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Deze speciale Pinkster-kleurplaat is gemaakt door het Efraïmteam van het Kinderplein
(www.dehenkieshow.nl/idee/speciale-pinkster-kleurplaat)
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Zie, Ik ben met u
Zie, Ik ben met u tot het eind van de tijd.
Zie, Ik ben met u tot het eind van de tijd.
Zie, Ik ben met u, zie, Ik ben met u,
zie, Ik ben met u tot het eind van de tijd.
Zie, Ik ben met u, welke weg u ook gaat.
Zie, Ik ben met u, welke weg u ook gaat.
Zie, Ik ben met u, zie, Ik ben met u,
zie, Ik ben met u welke weg u ook gaat.
Zie, Ik ben met u als de vredesduif wenkt.
Zie, Ik ben met u als de vredesduif wenkt.
Zie, Ik ben met u, zie, Ik ben met u,
zie, Ik ben met u als de vredesduif wenkt.
Zie, Ik ben met u als de liefde veel vraagt.
Zie, Ik ben met u als de liefde veel vraagt.
Zie, Ik ben met u, zie, Ik ben met u,
zie, Ik ben met u als de liefde veel vraagt.

Zie, Ik ben met u als er tegenspoed dreigt.
Zie, Ik ben met u als er tegenspoed dreigt.
Zie, Ik ben met u, zie, Ik ben met u,
zie, Ik ben met u als er tegenspoed dreigt.

Zie, Ik ben met u in de donkere dood.
Zie, Ik ben met u in de donkere dood.
Zie, Ik ben met u, zie, Ik ben met u,
zie, Ik ben met u in de donkere dood.
Zie 'Om hemelvaartsdag heen' op pag. 10

