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Komen jullie ook

naar de kindernevendienst?
HEILOO - Zaterdag 5 november hebben we de schoenendozen voorzien
van een kaartje, een tekening en een
bouwwerkje. Super cool! Zaterdag 12
november brengen we de dozen
weg. Spannend en leuk!
Op 20 november is er kindernevendienst in de Ter Coulsterkerk. Dan
begint de adventstijd en gaan we op
zondag 27 november 'op weg naar
kerst'. Na die dienst is het leuk als
jullie wat langer blijven. Voor ouders
en kinderen is er dan een gezellige
ontmoeting, met een hapje en drankje! Van harte welkom om erbij te zijn!
In de adventstijd hebben we trouwens een doorlopend thema, dat we
nu nog niet verklappen!
Op 11 en 18 en 25 december is er ook
kindernevendienst.
Wij zien er naar uit jullie weer te zien!
Groetjes van Christel, Nicole, Talitha en Fia

Kersttocht

De kersttocht op het landgoed TerCoulster is 10 december vanaf 17 uur.
Hou de mededelingen hierover in de gaten!

Verlies en Rouw
Het Steunpunt Verlies en Rouw is een
initiatief van aandachtscentrum de
Zwaan in Alkmaar voor ieder die een
dierbare heeft verloren.
Het is elke derde dinsdag van de
maand geopend en wordt begeleid
door Eva Snieder en Marja Ligterink,
beiden ervaren rouwbegeleiders.
We starten om 14.00 uur met koffie
en thee en na een half uur gaan we
verder met een thema. De middagen
duren tot 16.30 uur.
Op 15 november is het thema ‘feest
dagen en rouw’. De zogenoemde feestdagen staan weer voor de deur. Voor
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mensen in rouw vaak een moeilijke
tijd. We bespreken met elkaar hoe je
deze dagen goed door kunt komen.
Leven met een groot verdriet door
verlies van een dierbare kan extra
zwaar zijn rond de feestdagen van
december. Terwijl in advertenties
sprake is van een gezellige tijd met
vrienden en familie zit jij met verdriet.
Wil je wel aanschuiven aan een kerstdiner
en mag er dan gepraat worden over je ge
liefde die is overleden? En hoe ga je om met
alle (goedbedoelde) kerstkaarten met
wensen als ‘prettige kerstdagen en geluk
kig nieuwjaar’? Hoe kan je er toch een
goede periode van maken?
Eva zal deze middag leiden en met
elkaar bespreken we hoe we die
feestdagen een goede en zinvolle
invulling kunnen geven. Aan de orde
komen: keuzes maken, verwachtingen van anderen, je eigen pad volgen,
zelf initiatief nemen, je eigen waarden leren kennen, luisteren naar je
intuïtie.
Op 20 december is het thema
‘kerstmiddag’. We praten met elkaar
over de lichtpuntjes in ons leven, die
er ook zijn naast al het verdriet. Juist
in deze donkere tijd waarin je het
verdriet misschien extra voelt kan het
goed zijn om te kijken naar de dingen
waar je troost uitput. Het is in feite
een vervolg op 15 november. Uiteraard schenken we er warme chocolademelk (en koffie/thee) bij en eten
er iets lekkers bij.

Woensdag-koffie
De 3e woensdag van de maand,
woensdag 16 november, is er weer
een koffieochtend in ‘Ons Huis’ aan
de Zuidkerkenlaan 23 in Limmen van
10.30 – 11.30 uur.
Iedereen is van harte welkom om
elkaar te ontmoeten en als afsluiting
te luisteren naar een mooi gedicht.
Voor vragen/vervoer kunt u bellen
met Margreet Denekamp, 072-5052871
of Bea Nicolai, 072-7435166

Uitnodiging wijk D
HEILOO - Zaterdag 26 november is
er een ontmoetingsmiddag voor wijk
zuid-oost (ten zuiden van de Stationsweg
en ten oosten van het spoor).
U bent vanaf half 4 van harte uitgenodigd in de koffiezaal van de Ter
Coulsterkerk.
Bij vervoersproblemen kunt u bellen
met Anneke de Jong, 072-5338758.

Wees welkom om 14.00 uur in Aanloophuis de Steiger, Luttik Oudorp 93
in Alkmaar. Graag opgeven of je komt.
We vragen een bijdrage voor koffie
en thee: die is € 5,00
Voor informatie kunt u bellen naar
Marja Ligterink 06-300 88 610. Of kijk
op de website van de Zwaan: www.
dezwaan-alkmaar.nl/verlies-en-rouw.
Daarop staan ook de thema’s voor
januari en februari 2023.

Kom erbij! Samen Eten.

In Limmen wordt weer een Sameneten-maaltijd georganiseerd voor wie
aan wil schuiven voor wat gezelligheid op woensdag 30 november in
de Protestantse Kerk in Limmen.
De deur staat open vanaf 17.00 uur
en om 17.30 begint de maaltijd.
Graag opgave v.a. 16 november 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!

Kerkblad
Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen
Eeuwigheidszondag
Zondag 20 november is het weer de laatste zondag van ons
kerkelijk jaar. Daarom wordt in dit kerkblad stil gestaan bij het
thema 'rouw'. Door het noemen van alle namen van dit jaar
overleden gemeenteleden en het ontsteken van een kaars,
worden ze weer even 'in het licht gezet'. Vaak worden de
overledenen nog dagelijks gemist.
Op pagina 5 beschrijft Lies Koenderman hoe rouwen een
doorgaand proces is. Belangrijk daarbij is dat 'je leert omgaan
met het verlies', omdat de rouw vaak niet overgaat; je kan wel
proberen om er mee te leren leven'.
Geert Booij bespreekt op p. 9 het boek van Michael Ignatieff
'Troost als licht in donkere tijden'. Hierin wordt beschreven hoe
psalmen een bron van troost kunnen zijn.
Rouw en trouw kunnen soms dicht bij elkaar liggen. Trouw
blijven kan ons in donkere tijden troost geven. Op het voorblad
ziet u een uitbeelding van trouw, zoals te zien was op de Floriade. Het kunstwerk is gemaakt door Jacqueline Snoeks en er
staan de volgende woorden bij geschreven:
Wie we ook zijn, waar we ook wonen,
samen moeten we een groene stad bouwen,
een groene wereld.
Het begint met trouw zijn,
aan je beloften, aan je idealen, aan je geloof, aan de natuur,
aan jezelf,
aan elkaar.
De redactie wenst dat ook wij allen deze trouw in ons dagelijks
leven waar kunnen maken!
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Kerkdiensten
13 november 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. E.J. Kooiman
collecte: Solidaridad
Protestantse Kerk Limmen:
ds. B. Hengeveld, Huizen
collecte: Solidaridad
16.00 uur Witte Kerk: Bachcantate
BWV199 Mein Herze schwimmt ...
20 nov. Eeuwigheidszondag, 10 uur
Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek
m.m.v. de Cantorij
collecte: pastoraat, Omzien naar elkaar
Prot. Kerk Limmen: ds. E.J. Kooiman
collecte: Stichting Noodfonds C'cum
27 november 1e Advent, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. E.J. Kooiman
m.m.v. One More Voice
collecte: KiA Wereld - Colombia
Prot. Kerk Limmen: ds. H. Ruitenbeek
collecte: KiA Wereld - Colombia
4 december 2e advent, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek
Heilg Avondmaal
collecte: KiA Libanon/Jordanië/Irak
Protestantse Kerk Limmen:
ds. L. Rasser, Amsterdam
collecte: KiA Libanon/Jordanië/Irak
11 december 3e advent, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: (afscheidsdienst)
ds. H. Ruitenbeek en ds. E.J. Kooiman
m.m.v. Cantorij en OMV
collecte: Uganda onderwijs
Protestantse Kerk Limmen:
ds. H. Hummelen, Egmond-Binnen
collecte: KiA de Vrolijkheid

dat wil gelegenheid zijn om een lichtje aan te steken, ter gedachtenis aan
de overleden dierbaren uit ieders
persoonlijke omgeving.
De dienst wordt geleid door ds. Edward Kooiman, het orgel wordt bespeeld door Albert Westers. Jan Pieter
Hartog ontwerpt weer het bloemstuk
met de gedachteniskaarsen. Aan het
eind van de dienst worden deze
meegegeven aan de nabestaanden.
Allen van harte welkom om deze
zondag in ons midden te zijn.
Bea Nicolai (ouderling)

Eeuwigheidszondag
HEILOO - Zondag 20 november, de
laatste voor advent, noemen we
Eeuwigheidszondag of Voleindingszondag. We noemen de namen van
mensen uit de kring van de gemeente die het afgelopen jaar zijn overleden. We zullen voor hen een kaars
aansteken.
Ook is er voor ieder aanwezig gelegenheid om een eigen kaarsje te
branden. De verhaallijn in de dienst
gaat over troost. Wat is dat en wat
niet? Er is ruimte voor stilte en de
muziek is in handen van Sybren Boukes en Horst Hausen.
Ds. Hanneke Ruitenbeek

18 december 4e advent, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: pastor A. Martens
collecte: Lilianefonds
Protestantse Kerk Limmen:
ds. P. Nijssen, Heiloo
collecte: Lilianefonds

Eeuwigheidszondag

LIMMEN - In de eredienst op 20 november zullen de namen genoemd
worden van de gemeenteleden die in
het afgelopen jaar zijn overleden. Zij
hoorden bij ons. Soms op afstand,
soms bij iedereen bekend.
Bij het noemen van de naam steken
we een kaars aan met het licht van de
Paaskaars. Het symbool van Christus'
opstanding. Ook zal er voor ieder die
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Afscheidsdienst
Op 11 december is om 10.00 uur ‘s
ochtends in de Ter Coulsterkerk onze
afscheidsdienst van Heiloo.
In de dienst zullen zowel de Cantorij
als One More Voice medewerking
verlenen. Daar zijn we blij mee. Het
herinnert ons aan onze intrede toen
beide koren ook gezamenlijk zongen.
Daartussen zitten 13 jaar van samenwerking in onze kerkdiensten.
Na de dienst is er koffie en na de

koffie is er een hapje en een drankje.
Onze dank gaat nu al naar de mensen
die dit allemaal organiseren. We
hopen op een mooie viering en een
goed afscheid.
Ds. Edward Kooiman
Ds. Hanneke Ruitenbeek

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

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:
Voorz: mw. R.D. van Diest 072-5323500
Scriba: scriba@pknheiloo.nl
Bank: t.n.v. Protestantse Kerk Heiloo
NL85INGB 0000 2762 01
Diaconie:
Secr.: diaconiepknheiloo@outlook.com Bank:
Diaconie PKN Heiloo
NL85RABO0336470088
Ledenadministratie:
mw. I. Bras, 072-5320344
ledenadministratie@pknheiloo.nl

Omgaan met rouw
Enige tijd geleden spraken we in het pastorale team in Limmen
over rouw. Deze presentatie heb ik bewerkt tot dit artikel.
Rouw is een reactie die je ervaart na verlies
Na élke vorm van verlies.
Dit gaat gepaard met veel emoties. Naast verdriet spelen
een heel scala aan gevoelens in een rouwproces een rol,
zoals ongeloof, ontkenning, angst, woede, schuld, verwarring, opluchting en depressie/somberheid en tot slot
acceptatie. Dit heeft impact op elk levensgebied, werk,
gezin, relaties, maar ook op je zelfbeeld. Al die emoties
vergen veel energie en zorgen ook voor lichamelijke
reacties, zoals moeheid, hoofdpijn, concentratie- en
slaapproblemen en verminderde eetlust.
Bij rouw denken we vooral aan een verlies door de dood.
Het verlies van een dierbare, zoals je partner, (doodgeboren) kind, vriend(in), maar denk ook aan het verlies van
een ongeboren kind door een miskraam. Het overlijden
van een huisdier wordt ook ervaren als het verlies van
een geliefd gezinslid.
Verlies
Rouwen mag, ook als er niemand is doodgegaan. Juist
deze vormen van verlies worden niet in verband gebracht
met rouwen, maar veroorzaken vergelijkbare gevoelens.
Je kan denken aan rouw om verlies van gezondheid door
(chronische) ziekte, ongeval of door ouderdom. Het leren
omgaan met lichamelijke beperkingen en het verlies van
je zelfredzaamheid vergt ook bijstelling van je zelfbeeld.
Ditzelfde geldt ook bij het verlies van geestelijke vermogens van jezelf, partner of ouder. We kennen rouw om
verlies van je dromen en het daardoor veranderde toekomstbeeld. Onvervulde kinderwens, waardoor je geen
ouders wordt, maar later ook geen grootouders. Ook met
een onvervulde partnerwens moet je leren leven als alleengaande. Er is rouw om een relatiebreuk. Rouw is ook
voelbaar voor vluchtelingen, om het verlies van hun huis
en land van herkomst en die een nieuwe toekomst
moeten opbouwen. Vergeet niet rouw door het verlies
van je baan, dat veroorzaakt een deuk in je zelfvertrouwen
en het verlies van je identiteit, als werknemer.
Dit zijn slechts voorbeelden van vormen van verlies die
gepaard gaan met een rouwproces, maar dit geldt voor
elke vorm van verlies die een reactie van rouw oproept.

rouwverlof. De minister wil rouwverlof (inclusief verlof bij
miskraam) opnemen in het verlofstelsel. Het nu geregelde verlof is van korte duur en niet zozeer bedoeld voor
rouw, als wel om de afscheidsbijeenkomst bij te kunnen
wonen. Op de werkvloer is er vaak wel ruimte voor onderlinge afspraken en in verschillende cao’s zijn al afspraken vastgelegd over rouwverlof.
In het persoonlijke contact met een rouwende is het erg
belangrijk diegene de ruimte te geven om te praten in
elke fase van het rouwproces. Luisteren is belangrijker
dan de juiste woorden vinden. Naast het bieden van een
luisterend oor is ondersteunende, praktische hulp in dit
energie-slurpende proces heel welkom en gewaardeerd,
denk aan eten brengen, boodschappen doen, huishoudelijk werk, oppassen of samen wandelen. Geef extra
aandacht tijdens de moeilijke gedenkdagen en feestdagen, die voor hen geen Zalig Kerstfeest, Gelukkig Nieuwjaar of Vrolijke Paasdagen zijn.
Een goede open vraag is ‘Hoe gaat het met jou vandaag?’.
Gun hen tijd, want het rouwproces gaat met ups en
downs.
In zijn boekje ‘Vingerafdruk van verdriet’ geeft Manu Keirse
met ‘vingerafdruk’ het unieke en persoonlijke van verdriet
aan. Een prachtig boekje met woorden van bemoediging
voor rouwenden en hun naasten. Het gedicht Geef mij je
hand uit dit boekje vindt u op de achterpgina (p. 12).
Lies Koenderman

Het leren omgaan met verlies is volgens Manu Keirse,
klinisch psycholoog en specialist in het omgaan met
verlies en verdriet, één van de belangrijkste taken in onze
ontwikkeling. Hij spreekt niet over rouwverwerking,
omdat het niet overgaat, maar je leert wel met het verlies
te leven.
Omgaan met rouwenden
Tot voor kort probeerde men pijn en gevoelens van
verlies te vermijden: 'Flink zijn en dapper doorgaan' oogstte
lof.
Gelukkig komt er meer ruimte voor rouw. In het Parlement is gesproken over het invoeren van wettelijk

‘Wend je gezicht naar de zon toe dan valt de schaduw achter je.’
Glasschilderij van Dechaux
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We horen in de kerk vaak: we moeten
naar elkaar omzien. Misschien kunnen we het vertalen met: aandacht
hebben voor elkaar. We hebben allemaal aandacht nodig maar het mooie
is dat we het ook allemaal kunnen
geven. Persoonlijke pastorale aandacht thuis blijft van grote betekenis.
De organisatie ervan vraagt een heroverweging door het Pastoraal Overleg.

In Memoriam
Op 22 september overleed Leo Lips.
Leo was zeker 25 jaar organist bij ons
in Limmen. Hij speelde heel goed en
wij genoten van zijn spel. Totdat Leo
viel en zijn heup brak en naar het
ziekenhuis moest. Daarna werd Leo
opgenomen in ‘De Boogaert’. Daar
speelde hij lekker door en genoten de
bewoners en de verpleging van Leo.
Ondanks zijn Alzheimer bleef hij
zichzelf: aardig, vrolijk, lief.
Tijdens de afscheidsbijeenkomst op
29 september vertelden twee verzorgsters van De Boogaert hoe zeer
geliefd hij ook daar was. Uit de vertoonde filmpjes en de verschillende
toespraken ontdekten Dirk en ik pas
echt hoe muzikaal Leo was. Leo en
zijn hele gezin hebben de dienst gevuld met zang en muziek. Zo bijzonder en mooi allemaal. Coby speelde
op verzoek van Leo zijn lievelingsstuk
op de piano.
Er werden mooie woorden gesproken en de dienst werd begeleid door
pastor Angelique Rijlaarsdam van ‘Duin en Bos’ (nu ‘Dijk en Duin’) waar
Leo ook al die jaren speelde.
Dag Leo, hartelijk bedankt!
Margreet Denekamp

Pastoraat:
aandacht voor elkaar
Op de laatste vergadering van het
Pastoraal Overleg Heiloo hebben
twee wijkcoördinatoren aangegeven
na veertig jaar pastoraal werk in de
gemeente, deze taak te willen beëindigen.
We zijn dankbaar voor hun jarenlange trouw. Onze dank gaat in de eerste
plaats uit naar Anneke de Jong. Op de
wijkmiddag op 26 november zal ze
afscheid nemen. Anneke zag haar
wijk (C) groter en groter worden (Ypestein, Zuiderloo) maar zag het
aantal wijkteamleden zo sterk afnemen dat er nu eigenlijk niemand
meer over is! Onze dank gaat ook uit
naar Tineke van der Wolf. Zij zal op de
wijkmiddag van 11 februari afscheid
nemen als coördinator van wijk A.
Ook dit wijkteam is inmiddels sterk
gekrompen.
In het Pastoraal Overleg wordt al
langere tijd nagedacht over een andere manier om het pastoraat te organiseren. Herhaalde oproepen om
versterking voor de wijkteams hebben niet het gewenste resultaat
gehad en dat betekent dat het moeilijk wordt alle pastorale nood en zorgen in beeld te krijgen.

Fietsen
Ik wil iedereen bedanken voor de
reacties op de oproep voor fietsen.
Er zijn fietsen opgehaald in de Egmonden,
Limmen,
Akersloot en
Heiloo.
Wij hebben
veel mensen en kinderen al blij kunnen maken
met een fiets. Nogmaals hartelijk
dank. Mariet Mooiweer (072-5334483)
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Wij kunnen niet zonder uw medewerking en daarom roepen wij u
opnieuw op om in voorkomende situaties zelf contact op te nemen met uw
wijkteam en/of de pastor. We begrijpen
dat dit misschien lastig is als u gewend bent aan regelmatig bezoek
namens de kerk. Zeker wanneer u zelf
daar jarenlang trouw aan hebt bijgedragen. Pastoraat is niet in nood maar
vraagt wel heroverweging. Wanneer
u zelf contact opneemt zijn de lijnen
kort en kan altijd een afspraak gemaakt worden.

Maar het vraagt ook een her-overweging van ons allemaal over de waarde
van aandacht die we elkaar kunnen
geven, op zondag in de kerk, tijdens
de maandelijkse maaltijd, de wekelijkse koffieochtend of een andere
doordeweekse activiteit. Zo proberen
we als gemeente op elkaar betrokken
te zijn en te blijven.
De pastores André Martens, Edward Kooi
man en Hanneke Ruitenbeek

40 jaar Dienstbaar
HEILOO - Wist u dat er een groepje
dames in onze kerk zit, dat al 40 jaar
de kerk schoonmaakt? Nou, dat van
die 40 jaar wist de kerkenraad ook
niet, maar we hadden wel een idee
dat zij dit werk al heel lang deden.
Donderdag 1x in de twee weken
komen ze samen en gaan aan de slag,
vraag niet naar hun leeftijd, want dat
maakt hen niet uit, maar ze zijn er wel
iedere keer!
De kerkenraad wil hen graag eens in
het zonnetje zetten en dus hebben
we samen koffie gedronken en hen
allemaal een boeket bloemen gegeven. Onze kerk telt veel vrijwilligers,
maar 40 jaar is toch wel een bloemetje waard voor Leny Meulenberg, Willy
Boll, Bep Reijn, Gina Molenaar en Maartje
van der Laan. Op de foto ontbreekt
trouwens Maartje!
Overigens... ze vinden het prima als
iemand een keertje wil aanschuiven...
Ze kunnen hulp gebruiken!
Namens de kerkenraad, Jannie en Roelie

Einde en nieuw begin

Gemeentezondag
in Limmen
Het thema op zondag 2 oktober was:
'Pelgrimeren. Over de ‘reis van je leven’.
In een sfeervol aangeklede kerk luisterden we naar de woorden uit Genesis 12: 1-4, de roeping van Abraham. In liederen, preek en gebeden
ging het over onze reis door het
leven. De weg die wij afleggen is voor
iedereen verschillend, maar voor ons
allen geldt: wij zijn nooit alleen.
Jezus heeft immers gezegd: Ik ben de Weg!
Het gaat erom hoe wij onze levensreis invullen. Soms kiezen wij een
eigen weg, soms overkomt het ons.
Door oorlog, ziekte, sterfgeval. Belangrijk is om oog te hebben voor
onze medereisgenoten. Dichtbij en
veraf. De wereld kwam deze zondag
binnen in het Pelgrimsgebed van
Amanda Strijdom uit Zuid-Afrika.
Na de koffie was het tijd voor de
workshops. Cees en Hanneke namen
ons op boeiende wijze mee in hun
ervaringen tijdens hun pelgrimstocht. Beiden vertelden dat het belangrijkste toch is de ontmoeting met
mensen onderweg, de verdiepte gesprekken. Dit kwam ook aan de orde
bij de Emmaüswandeling.

Tijdens de heerlijke, gezamenlijke
lunch, was er volop gelegenheid elkaar te spreken. En aan het eind van
onze bijeenkomst overheersten de
blijdschap en dankbaarheid voor de
ontmoeting met elkaar als gemeente.
We zijn samen op weg in Limmen,
maar deel uitmakend van de wijde
wereld. Zo zijn we allemaal pelgrim.
Met dezelfde opdracht als Abraham:
wees een zegen!
Bea Nicolai

Binnenkort gaan wij aan de slag als ambu
lant predikant. Verschillende mensen vroe
gen ons wat dat nu eigenlijk inhoudt.
Onze Protestantse Kerk kent sinds
een jaar of drie een mobiliteits-pool
en die bestaat inmiddels al uit meer
dan honderd predikanten. Ambulante predikanten worden voor een beperkte tijd ingezet in gemeentes waar
dat nodig is; vanwege ziekte, zwangerschap of vanwege een vacature.
Het uitgangspunt is dat een ambulante predikant ergens minimaal zes
maanden en maximaal twee jaar
werkzaam is. Ze zijn feitelijk in dienst
van de landelijke Protestantse Kerk als
‘predikant in algemene dienst’. De
meeste predikanten doen ambulant
werk naast een bestaand dienstverband in een andere gemeente, maar
soms kiezen ze er voor om geheel
ambulant te gaan werken. Daar hebben wij voor gekozen.
In de Protestantse Kerk in Nederland
is op dit moment een behoorlijk tekort aan predikanten (en kerkelijk
werkers) en de verwachting is dat dit
tekort in de komende jaren alleen nog
maar zal toenemen. Preekvoorzieners merken dit al want het is soms
lastig het preekrooster vol te krijgen.
En dan zijn er dus de gemeentes die
tijdelijk zonder voorgangers zitten.
Dat de nood in sommige gemeentes
hoog is ervaarden we eigenlijk al direct toen wij begin juni de toelatingsprocedure voor de ambulanten-pool
hadden afgerond. Een week later
werden we al benaderd met de vraag
om per 1 augustus te beginnen in
twee gemeentes, waarvan er één
helemaal zonder beroepskracht zat.
Omdat onze huidige gemeentes
echter nog van niets wisten en we
rustig de tijd wilden nemen om afscheid te nemen zijn we daar toen
niet op ingegaan. Ook leek het ons
goed om in elk geval de laatste zondag van het kerkelijk jaar nog in Heiloo en Limmen te doen. Onze afscheidsdienst valt nu dus in de periode van advent. In Heiloo zal dat zijn
op 11 december. Dat is precies 13 jaar

nadat we in 2009 in de adventsperiode intrede deden. Dat maakt voor
ons de cirkel rond.
Inmiddels is vastgelegd dat Hanneke
per 1 december al deels ambulant
gaat werken in Alkmaar-Zuid en Edward per 1 december al deels in Anna
Paulowna. Daarnaast blijven we overigens nog wel een tijdje in Limmen
werkzaam, omdat daar op dit moment eigenlijk geen vervanging in de
regio geregeld kon worden. In Heiloo
blijft pastor André Martens natuurlijk
gewoon het aanspreekpunt.
We ontvingen uiteenlopende reacties op onze aankondiging om afscheid te nemen. Van teleurstelling
tot felicitaties. Wij hebben ook uiteenlopende gevoelens: we hebben
zin om iets nieuws te beginnen maar
voelen ook dat het losmaken van de
gemeente en de mensen voor- en
met wie we gewerkt hebben en pastor zijn geweest, soms best lastig is.
Wij hopen dat Heiloo en Limmen
samen een voorspoedige beroepingstijd ingaan en dat binnen afzienbare tijd een nieuwe gezamenlijke
predikant gevonden zal worden.
Ds. Hanneke Ruitenbeek
Ds. Edward Kooiman

Vertrek
Acht december gaan wij Nederland
verlaten, en daarmee ook de ter
Coulsterkerkgemeenschap. Wij willen in Spanje gaan
wonen en ons huis is inmiddels verkocht.Zo'n drie jaar geleden kregen
we de sleutels van deze nieuwbouwwoning,
midden in
de Covid-tijd. Veel
was dicht
of kon niet
door gaan.
Toch stond
er op een dag een mevrouw met een
bos bloemen op het tuinpad om ons
namens de ter Coulsterkerk welkom
te heten. Dat zijn we nooit vergeten.
Het ontroerde ons.Daarom willen we
met dit berichtje afscheid van u allen
te nemen. Want we waren er wel, ook
al zag u ons niet vaak. En u vergat ook
deze leden niet! Hartelijk dank voor
uw warmte in kille tijden.
Het ga u allen goed! Hartelijke groet,
Guido Engelsma en Fred Peters
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Collectes bij de kerkdiensten
13 november: Solidaridad
Solidaridad is een internationaal opererende maatschappelijke organisatie. Ze hebben 50 jaar ervaring in de
verduurzaming van productieketens.
Samen met iedereen in de keten - van
boer tot multinational - werken ze
aan eerlijke producten, die geen
schade toebrengen aan mens of milieu en die voor iedereen winstgevend zijn. Solidaridad werkt 'door' 13
productieketens, is actief op 5 continenten, via 8 regionale kantoren.
20 november Heiloo: Pastoraat
Samen gedenken in dorp of stadswijk
De gemeenten en pioniersplekken
van de Protestantse Kerk in Nederland bieden aan het einde van het jaar
steeds vaker gedachtenismomenten
aan voor wijk- of dorpsbewoners die
te maken hebben gehad met verlies
en rouw. Deze vorm van pastoraat
geeft mensen de gelegenheid om
samen stil te zijn en naar muziek te
luisteren, waarbij er uiteraard ook
altijd een luisterend oor is.
Oog hebben voor mensen buiten en
binnen de kerk is een onmisbaar onderdeel van gemeente zijn.
20 november Limmen:
Stichting noodfonds Castricum
De belangrijkste doelstelling van de
stichting is het verlenen van financiële hulp in de vorm van een gift of
lening aan personen, die in een
noodsituatie verkeren. Dat zijn bijv.
acute financiële problemen of financiële krapte in een gezin waardoor
kinderen worden geremd in hun
maatschappelijke of verenigingsactiviteiten. Graag uw steun hiervoor.
27 november: Adventscollecte
Kerk in Actie Colombia
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. In Bogotá zet een stichting
zich in voor kinderen en jongeren in
een achterstandswijk vol criminaliteit. De medewerkers bieden hen een
veilige plek en een toekomst. De kinderen leren samenwerken, conflicten
oplossen, krijgen begeleiding om
schooluitval te voorkomen en leren
wat hun rechten zijn.
Het centrum is voor honderd kinderen en jongeren een veilige haven
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temidden van een omgeving vol armoede, geweld en (drugs)criminaliteit. Kinderen leren prachtige producten van papier maken (filigraan) en
leren groenten verbouwen in de
moestuin op het dakterras van het
gebouw. Ieder jaar kunnen 45 jongeren een koksopleiding van een half
jaar volgen, waarin ze leren koken
met gezonde Colombiaanse producten. Ook tienermoeders vinden hier
hun plek. De medewerkers onderhouden contact met ouders, verzorgers en leraren van de kinderen.

11 dec. Limmen: KiA de Vrolijkheid
Wist u dat maar liefst een op de drie
vluchtelingen die naar Nederland
komt jonger is dan achttien jaar?
Deze kinderen zijn vaak gevlucht uit
landen waar oorlog is. En in Nederland aangekomen, is hun leven nog
steeds angstig en onzeker. Mogen ze
blijven of moeten ze weer terug? Eigenlijk leven deze kinderen een leven
van een volwassene. Daar wil De
Vrolijkheid verandering in brengen.
Door leuke creatieve dingen met de
kinderen te ondernemen, kunnen ze
gewoon weer even kind zijn.
11 dec.Heiloo: UGANDA onderwijs
De Stichting ‘Learning for all’ zet zich in
voor kansarme kinderen in Afrika,
met name in Uganda en Kenia. De
stichting richt zich vooral op het
verbeteren van het onderwijs. Goed
onderwijs is de basis, komt voor alles,
om de kans op een betere toekomst
te realiseren. Goed onderwijs moet
voor iedereen beschikbaar zijn, ook
voor de kansarme kinderen in Afrika.

Vergeet ze niet!

4 dec.: Libanon/Jordanië/Irak: KiA
Creëren van banen voor jongeren
Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer 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.

Kaartenactie van Kerk in Actie
Geef vluchtelingenkinderen een
stem. Met kerst collecteren we voor
vluchtelingenkinderen in Griekenland. Dat is belangrijk om hun dagelijks leven iets te verlichten. Maar dat
is niet genoeg. We vragen u om meer
te doen om de onmenselijke situatie
van vluchtelingen en hun kinderen in
Griekenland te verbeteren. We kunnen niet langer wegkijken. Kaart dit
onrecht aan bij de politiek.
Schrijf uiterlijk half december een
kaart aan Tweede Kamerleden. Kijk
op kerkinactie.nl/vergeetzeniet voor
het adres en een voorbeeldtekst. We
doen dit met kerken in heel Nederland. Samen zijn we de kerk in actie.

Troost als licht in donkere tijden
Michael Ignatieff

(Vertaling: On consolation. Finding solace in dark times)
In 2017 bezocht Michael Ignatieff een koorfestival in Utrecht waar alle 150 psalmen gezongen werden. Ignatieff is een Canadees met
Russische wortels. Zijn familie vluchtte tijdens
de Russische revolutie naar het buitenland, en
daarover schreef hij al eerder een mooi boek,
The Russian Album (1987). Ignatieff is historicus, en was eerder ook politicus, leider van de
Liberal Party van Canada.
Op dat koorfestival werd hij, een niet-gelovige
met joodse wortels, sterk ontroerd door de
tekst van de psalmen, en hij vroeg zich af hoe
dat kwam. Hoe kon die oude religieuze taal
zo’n impact hebben? In dit boek probeert Ignatieff daarop een antwoord te krijgen door te
kijken naar de levens en geschriften van
mensen uit het verleden, die allen op de een
of andere manier troost zochten in hun vaak
moeilijke bestaan.
In de psalmen kunnen we, zegt Ignatieff, herkennen wat ook ons bezig houdt:
verdriet om verlies en verlangen naar hoop. Op die manier geven de psalmen
troost. Troost geven is volgens Ignatieff een daad van solidariteit in het heden,
bijvoorbeeld door een vriend in moeilijkheden te helpen, maar ook een daad
van solidariteit in de tijd: we kunnen leren van de woorden die mensen
hebben achtergelaten. Vanuit dat perspectief behandelt Ignatieff onder meer
de psalmen en het boek Job (dat onlangs ook bij ons in twee kerkdiensten
aan de orde kwam), en de brieven en het leven van de apostel Paulus. Als
Paulus reflecteert op zijn leven, erkent hij dat we nog slechts gedeeltelijk
kennen, en onvolmaakt zijn gebleven, maar dat hij wel iets bereikt heeft: hij
ontving de liefde van de mensen die hij het evangelie heeft gebracht. Ignatieff
citeert hierbij Paulus’ beroemde zin: “Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde,
deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde” (1 Cor. 13:13).
Deze zin klinkt ook door in de laatste regel van het door Philip Larkin in 1956
geschreven gedicht An Arundel tomb: “What will survive of us is love”. Larkin
is een dichter die Ignatieff niet bespreekt, maar in dit verband genoemd mag
worden. De agnost Larkin beschrijft in dit gedicht een 14e-eeuwse graftombe in een kathedraal, waarop naast elkaar de beelden liggen van de overleden
graaf van Arundel en zijn vrouw. Het is de dichtregel die geciteerd werd in
de overlijdensadvertentie van de theoloog H. M. Kuitert, die op 8 september
2017 overleed.
Vele anderen die in de loop van de geschiedenis teksten of kunstwerken
hebben nagelaten, komen bij Ignatieff aan de orde, bijvoorbeeld Cicero, El
Greco, David Hume, Karl Marx, Abraham Lincoln, Gustav Mahler, Albert Camus
en Václav Havel. Ontroerend is bijvoorbeeld te lezen hoe Mahler omging met
het verdriet over het jong overlijden van zijn kinderen, en hoe dat doorklinkt
in zijn Kindertotenlieder.
En zo biedt ook dit boek troost als we aan het eind van het kerkelijk jaar onze
doden gedenken.
Geert Booij

Amnesty’s
schrijfmarathon
= schrijven tegen onrecht

Elk jaar rond 10 december - de Dag
van de Rechten van de Mens - klimmen
mensen over de hele wereld tijdens
Amnesty’s schrijfactie in de pen. Ze
schrijven miljoenen brieven voor
mensen die zijn gemarteld om wat ze
geloven, mensen die worden gediscrimineerd om wie ze zijn, of vastgezet werden omdat ze voor hun mening uitkwamen.
We hopen dat u mee wilt schrijven!
Want: hoe meer brieven, des te groter
onze vuist tegen onrecht!
Zondag 11 december zijn in de Protestantse kerk in Limmen de benodigde voorbeeldbrieven en adressen
beschikbaar.
Elleke Metz, diaconie Limmen

Bloemenhulde
Blij verrast was ik met het bezoek van
Marijke de Groot die mij kwam verwennen met een schitterend boeket
bloemen namens de kerk vanwege
mijn 90ste verjaardag.
Heel hartelijk bedankt.
Ook de kaart met de namen van de
leden heet er nog een extra dimensie
aan toegevoegd.
Nogmaals mijn bijzondere dank.
Warme groet aan allen.
Jur de Wit
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Iona, eiland in de tijd

uien snijden. Ik had hier sterke associaties met de
groepsweken en weekends die ik ooit meemaakte in
volkshogescholen.
En natuurlijk de vieringen in de kerk, ’s ochtends en ’s
avonds. De taal van de liturgie is sterk gekleurd door
beelden uit de natuur en de de seizoenen. Taal die de
crises waarin we ons bevinden als mens en natuur niet
uit de weg ging. Wat klinkt het samen zingen in de
sfeervolle abdijkerk mooi. Je hoeft er eigenlijk geen
woord van te verstaan om er toch in meegenomen te
worden.

Iona, het was al lange tijd een naam die mij trok, een naam zoals
Taizé. Namen die ik associeer met religieuze vernieuwing en oecu
mene, met wat zich maatschappelijk voordoet, met muziek. Bij
Iona komt er nog bij dat het als een eiland van natuurlijke pracht
aan de westrand van Schotland ligt. Een eiland bovendien met
een rijke spirituele geschiedenis.
Ik ben in zekere zin een eiland-mens. Niet om er te wonen,
maar om er met enige regelmaat naar toe te gaan, een
eiland in de tijd. Terschelling is voor mij zo’n eiland. Daar,
in het door de zee begrensde land, krijgt het alledaagse
verdieping en wordt de sleur van het al te gewone even
opgeheven. Daar is stilte en het kan er stormen; beide
putten, zoals vreugde en verdriet, uit dezelfde weidse
bron.
Toen Hanneke in 2019 met haar voorstel kwam om met
een groepje mensen “haar eiland” Iona te bezoeken, was
het besluit van Bep en mij snel genomen: we willen graag
mee. Na tweemaal uitstel vanwege corona, was het dit
jaar zover. Van 28 augustus t/m 2 september waren we
te gast in de Iona-community.
In alle eerlijkheid moet ik zeggen, dat ik – naast mijn
enthousiasme – er ook een beetje tegenop zag. Twee
liturgische momenten op een dag met daarbij ontmoetingen, zou dat niet iets te veel ‘God’ en ‘halleluja’ worden?
Het levensgeheim waaraan de traditie het woord “God”
heeft gegeven wordt in mijn beleving dan al snel plat en
inhoudloos. Bovendien leven we in zo’n onzekere tijd van
oorlog, klimaatverandering, sociale ongelijkheid en migratie, dat het me steeds moeilijker is die hectiek in verband te brengen met dat geheim. Anders gezegd: hoe
houd je hoop en geloof…
Op Iona ontmoetten we een gemeenschap van rond 40
gasten en bijna evenveel vrijwilligers uit alle windstreken
met veel diversiteit in leeftijd en etnische herkomst.
Heel basaal deelden we als community het leven. Te
beginnen bij corvee: elke dag werd er tafelgedekt, afgeruimd, schoongemaakt en gestofzuigd. Uitermate goede
bezigheden om elkaar te ontmoeten: zingend bij de
afwas, converserend bij het was vouwen, tranend bij het
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Het verhaal van de Emmausgangers uit Lukas dat op de
eerste dag van ons verblijf in de zondagsviering klonk
bracht mij precies bij het punt waar ik vooraf tegenop
zag: hoe houd je hoop en geloof. Die twee mannen daar
onderweg hadden dat probleem. De gast, de derde die
met hen kwam oplopen, nam hun hopeloze verhaal al
luisterend in zich op. Hij confronteerde het met de verhalen van wanhoop en hoop van Mozes en de profeten.
En toen hij uiteindelijk brood met hen brak, werd hen het
geheim van het delen met elkaar duidelijk. Ze hervatten
hun weg. Ik had het gevoel welkom te zijn, ik kon mee.
Er was de ‘eigen groep’, de Nederlandse groep van negen
mensen die elkaar daarvoor een paar keer hadden ontmoet. Een groep waarin ruimte groeide voor diversiteit
in beleving en verwondering in herkenning.
En last but not least was er het prachtige eiland, waar het
de hele week dat we er waren het heerlijk wandelen was
onder een on-Schots blauwe hemel tot aan een duik in
het water van de Atlantische Oceaan toe. Juist dat mooie
weer was heel welkom toen ik halverwege positief testte
op corona. Een lichte verkoudheid hield me op afstand
van de groep, maar was geen beletsel voor mooie wandelingen over het eiland.
Ik begrijp nog beter dan daarvoor het enthousiasme
waarmee Hanneke over Iona spreekt en dat doorgeeft. Ik
ben getroffen door de inspiratie die Iona geeft aan
mensen, speciaal aan voorgangers. Inspiratie die ze nodig
hebben in en tegenover de uitdagingen van onze dagen.
Het eiland ligt weer achter ons. De pelgrimage ernaartoe
liet het leven in ander licht zien. De weg gaat verder.
Jan Tulp

Rond de Waterput:

www.ronddewaterput.nl
Mozart, van wonderkind tot Requiem
Marianne Mulder van Rumpt maakt
ons in deze lezing deelgenoot van het
bijzondere van Mozarts vroegste
jeugd tot de laatste maanden in zijn
leven. Gelardeerd met talrijke korte
luisterfragmenten.
10 november, 19.45 uur in de Ter
Coulsterkerk (collecte na afloop)

Wat vieren we zondag?
Maandag 28 november, om 13.30 uur
in de Ter Coulsterkapel, bespreken
we met ds. H. Ruitenbeek de bijbeltekst die zondag 4 december terugkomt in de dienst in de Ter Coulsterkerk. Op zoek naar de betekenis van
de oude verhalen in ons leven.

Zin in Film: Verrassingsfilm

24 november
In de afgelopen 30 jaar heb ik eigenlijk altijd
een kerkelijke filmkring gehad. De meest
uiteenlopende films zijn langsgekomen
rond heel veel verschillende thema’s.
In mijn vrije tijd kijk ik ook graag films
en de pareltjes daaruit (die ik becijfer
met een 8 of beter nog: een 9) komen
uiteindelijk terecht in de filmkring op
de donderdag.
In al die jaren heb ik een paar duizend
films gezien, maar nog nooit had ik er
een ‘10' tussen zitten.
Maar inmiddels is dat veranderd!
Ik kondig deze ‘topfilm’ dan ook graag
aan als (voorlopige) afsluiting van
mijn film-kring in Heiloo.

Stilte- en meditatiekring
met ds. Hanneke Ruitenbeek
November is de maand van Allerzielen, Allerheiligen en Eeuwigheidszondag. Een maand van gedenken en
herinneren wat vaak gepaard gaat
met rouw en afscheid nemen. Wat
was moet een plek krijgen om weer
vooruit te kunnen.
17 november om 20.00 uur in de
Kapel van de Ter Coulsterkerk, Heiloo

“Heil’ge Nacht”
De beleving van de nacht wordt in
deze lezing, door ds. Jan Bruin, gepresenteerd middels de werken van
diverse componisten en dichters. Naast Schubert zal er muziek klinken
van Richard Strauss, Gustav Mahler,
Gabriel Fauré en enkele anderen.
Dinsdag 22 november om 20.00 uur
in het Willibrordushuis (Westerweg
267 Heiloo). Er is een collecte na afloop.

Welke dat is, blijft natuurlijk een verrassing. Wat al wel bekend is, is de
datum (24 november), de aanvangstijd (19.30 uur), de plaats (koffiekamer
van de Ter Coulsterkerk); dat de toegang € 4,- is en dat we - zoals altijd een na-gesprek hebben. En dat iedereen natuurlijk van harte welkom is.
Ds. Edward Kooiman
Donderdag 1
december is
er gelegenheid
om samen te
eten in de Ter
Coulsterkerk.
We beginnen om 18.00 uur.
Het driegangenmenu kost, inclusief
koffie of thee na afloop, € 5,- . Een glas
wijn of frisdrank kost € 1,50
Opgeven: tot 29 november 20.00 uur
bij Gina Timmerman: 072-8795384 of
g_timmerman50@kpnmail.nl

Sabine Kirsten zingt Bach-cantate in de Witte Kerk

Op zondag 13 november, aanvang
16:00 uur, klinkt in de Witte Kerk
Bach-cantate BWV 199, 'Mein Herze
schwimmt im Blut' uitgevoerd door
Sabine Kirsten, sopraan en een instru
mentaal ensemble o.l.v. Gerard Leegwater.
Laat u niet afschrikken door de titel
van de cantate. Zoals zo vaak in de
kunsten worden de mooiste creaties
gestalte gegeven bij het grootste
leed. In het eerste recitatief, gevolgd
door het hartverscheurende da capolamento ‘Stumme Seufzer, stille Klagen’ is een belangrijke rol weggelegd
voor de weeklagende hobo. Daarna
volgt een kort recitatief en opnieuw
een da capo-aria waarin Bach de
gelovige zich opnieuw deemoedig
tot God laat wenden. De vergiffenis
die God schenkt wordt verbeeld in
het hoopvolle koraal, dat de koraalmelodie in de sopraan verweeft met
een eigen melodie. Pas daarna legt de
gelovige, begeleid door een jubelende hobo, vol vertrouwen zijn ziel in
handen van de Heer.
Zoals gebruikelijk in Bach’s tijd wordt
de cantate uitgevoerd binnen een
compacte liturgie die geleid zal worden door ds. Pieter van der Woel.
Bij de uitgang is er een collecte zodat
we de Bach-cantates kunnen blijven
uitvoeren.

Teylers Museum

Henny Dijkstra stuurde ons een leuk
artikel over het Teylers Museum. Over
het pas 100 jaar na zijn dood geopende testament van Pieter Teyler uit
Haarlem. Niet al zijn nazaten konden
zijn wens een museum te stichten
waarderen. Henny's grootvader, één
van hen, gelukkig wél!

Geen 'Zin in Kunst'
De avond op 8 december in Heiloo
over 'Zin in Kunst' gaat om agendatechnische redenen niet door. Op
een later tijdstip hoop ik deze avond
alsnog een keer aan te bieden in het
programma van Rond de Waterput.
Ds. Edward Kooiman
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Geef mij je hand en houd mij vast
Want het is nu zo donker om mij heen
Ik voel me soms zo mateloos alleen
Het leven draag ik als een last.
Wees stil, want woorden gaan verloren
In de orkaan die mij nu overspoelt.
Ik weet dat je het goed bedoelt
Maar soms kan ik geen woorden meer horen.
Geef mij je schouder om op uit te huilen
En luister naar mijn eindeloos verhaal.
Vertaal mijn tranen in onuitgesproken taal
Geef me je armen om in weg te schuilen.
Wanneer je mij met warmte blijft omringen
Dan zal de wereld niet zo koud meer zijn
En zal ik – ondanks alle pijn –
Toch op een dag weer vogels horen zingen.
uit: Vingerafdruk van verdriet (zie p.5)

