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Uitnodiging 'Plan Oost'
Hoe zat het ook alweer? Plan Oost=Wijk A?
Wijk A van Heiloo ligt tussen de kanaalweg,
de spoorlijn en A9, richting Alkmaar, alsme
de leden die niet woonachtig zijn in Heiloo.

Zaterdag 11 februari om 15.30 uur 
bent u van harte welkom voor een
ontmoetingsmiddag in de koffiezaal
van de Ter Coulsterkerk.
Wij hopen weer een gezellige middag
met elkaar te hebben.
Bij vervoersproblemen kunt u bellen
met Tineke van der Wolf-Keim (072
533 72 62 / 06 20 04 72 12)

gen, zal het middenvak van de Ter
Coulster worden ‘bij gewarmd’.
Omdat de twaalf panelen niet goed-
koop zijn en het aantal kerkgangers
meestal aanzienlijk kleiner is dan het
aantal stoelen, beginnen we met al-
leen de kerkgangers in het midden-
vak met infrarood ‘bij te verwarmen’.
Hierdoor kan de bestaande vloerver-
warming permanent op 14 C° blijven
staan en besparen we gas.
 
Voor alle zekerheid is er eind decem-
ber ook nog een proefopstelling ge-
maakt, zie foto. Koos Kramer en Hans
Boll hebben dit op een zeer creatieve
manier aangepakt.
 
Pieter Jan van Roon

Op weg naar een ‘groene
(re) kerk’ in Heiloo
 
Afgelopen najaar hebben de rent-
meesters en de kerkenraad nage-
dacht over manieren om het energie-
verbruik van de Ter Coulsterkerk te
verminderen. In 2019 en 2020 zijn er
al een aantal energiebesparende
maatregelen genomen  (gedeeltelij-
ke spouwmuurisolatie, HR++ glas,
LED verlichting). Een verdere vermin-
dering van het energieverbruik is
nodig om kosten te besparen.  Ook
kunnen we zo als kerk een bijdrage 
leveren aan de oplossing van de we-
reldwijde klimaatproblematiek; daar
leest u ongetwijfeld genoeg over in
de krant.
 
De huidige hoge energietarieven
zorgen voor oplopende tekorten in
‘het huishoudboekje’ van onze kerk.
Om een indruk te geven: alleen al
afgelopen december is er, ondanks
een lagere temperatuurinstelling in
de kerkzaal, toch nog ruim 2.000 m3
gas en  1.900 aan KWh elektra ver-
bruikt. Natuurlijk zijn er in december
meer diensten en vieringen dan in
andere maanden, maar het blijft veel.
Gerekend met de nieuwe tarieven die
we vanaf 1 januari moeten betalen
levert december een maandrekening
van ruim 6.500 euro op! Dat is van-
zelfsprekend niet lang vol te houden.
 
Gelukkig zijn er mogelijkheden om
zowel het klimaat als ons huishoud-
boekje te (be)sparen. Wanneer we
deels overgaan op elektrische infra-
rood (IR) verwarming - in combinatie
met zonnepanelen - kan er aanzien-
lijk bespaard worden. Veel kerken zijn
hier op dit moment mee bezig. IR
verwarming is een heel andere ma-
nier van verwarmen dan ‘gewone’
verwarming. Het geeft stralings-
warmte af, vergelijkbaar met de zon.
Net als bij een zonnige dag in het
voorjaar. Ook al is het nog maar 12
graden, de zon heeft al kracht. Je
voelt de warmte op je lichaam. Zo
werkt dat ook met infraroodverwar-
ming. Je wordt er alleen niet bruin
van, wel jammer eigenlijk.
 
Hoe gaat dat er dan in de praktijk
uitzien? Via stralers, vergelijkbaar met
TL-bakken, die op gelijke hoogte als
de bestaande lampen komen te han-

Kom erbij! Samen Eten.
In Limmen wordt weer een Samen-
Eten-maaltijd georganiseerd voor wie
aan wil schuiven voor wat gezellig-
heid op woensdag 22 februari a.s. in
de Protestantse Kerk aan de Zuidker-
kenlaan 25 in Limmen.
De deur staat open vanaf 17.00 uur
en om 17.30 begint de maaltijd.
Graag opgave vanaf 8 februari i.v.m.
de voorbereiding en het aantal plaat-
sen: tel. 5052871 of per email:
margreetdenekamp@outlook.com
Bij de uitgang staat een mandje voor
een vrijwillige bijdrage.

De 3e woensdag van de maand, 
woensdag 15 februari, 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

Via ds. Kooiman is een diaconale gift
van € 5.000,- binnengekomen voor
gezinnen met financiële problemen.
Onze hartelijke dank voor deze roy-
ale bijdrage.
De diaconie van Heiloo.

1 januari: koffie na de dienst in Ons Huis
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Een nieuw jaar, nieuwe kansen!
Een nieuw jaar ligt voor ons. Ondanks zorgen zien wij gelukkig
ook hoopvolle ontwikkelingen in de wereld. Daar willen we als
redactie oog voor blijven houden. Fijn dat er ook nog steeds
hoopvolle kopij binnenkomt!
 
In dit nummer wat extra aandacht voor Zending, Werelddiaco-
naat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO). De eerste zondag
in februari is de ZWO-zondag. Die traditie is ontstaan na de
Watersnoodramp van februari 1953. Vele landen stonden óns
land toen bij!
 
Ed van de Berg, lid van de ZWO-commissie Heiloo, schrijft op
pag.5 over een project in de hoofdstad van Colombia.
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. Lulu op de
voorpagina helpt haar moeder soms met vuilnisrapen, maar
gaat - dankzij de stichting, gesteund door diaconie en ZWO -
gelukkig ook naar school. Hoopvol!
 
Bert Kramer beschrijft op pag.10 het boek van Willem Jan Otten:
'Zondagmorgen. Over het missen van God'. Toen de kerken
vanwege de corona-epidemie gesloten bleven miste Otten iets
wezenlijks. Dat werd de aanleiding voor dit boek. Ook hieruit
klinkt een hoopvolle boodschap. Daarmee gaan wij - samen
met u - graag het nieuwe jaar in!
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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
Pastor:
A. Martens, 06-224 940 89
a.martens@pknheiloo.nl
(maandag, dinsdag en woensdag)
Predikant: vacant
Kerkenraad:
Voorz: mw. R.D. van Diest 072-5323500
Scriba: scriba@pknheiloo.nl
Bank: t.n.v. Protestantse Kerk Heiloo
NL85INGB 0000 2762 0
Diaconie:

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
29 januari, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: 
ds. H. vh Maalpad, Broek op Langedijk
m.m.v. de Cantorij
collecte: Roemeniëproject
Protestantse Kerk Limmen: 
ds. R. Erkelens, Alkmaar
collecte: Pastoraal Diac. Centrum
 
5 februari, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: 
ds. B. Hengeveld, Huizen
collecte: KiA WO Pakistan
Protestantse Kerk Limmen: 
ds. R. Willemsen, Castricum
collecte: KiA WD Pakistan
 
12 februari, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. P. Nijssen, Heiloo
collecte: KiA Noodhulp Ethiopië
Protestantse Kerk Limmen: 
ds. J.T. Zwart, Akersloot
collecte: KiA Noodhulp Ethiopië
 
19 februari, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk:
ds. R. Willemsen, Castricum
collecte: St. de Hoop
Protestantse Kerk Limmen: 
ds. B. Hengeveld, Huizen
collecte: Stichting de Hoop
 
24 februari, 18.00 uur
Corneliuskerk Limmen: 
Oecumenische sobere maaltijd
collecte: Noodfonds Castricum
 
26 februari, 10 uur
1e zondag 40-dagentijd
Ter Coulsterkerk: 
ds. H. vh Maalpad, Broek op Langedijk
collecte: ZWO Colombia
Protestantse Kerk Limmen: 
ds. A. van Nierop, Beverwijk
collecte: KiA Zending Zambia
 
5 maart, 10.00 uur, 2e 40-dagen
Ter Coulsterkerk: 
ds. R.J.F. Lock, Bodegraven
collecte: KiA Palestina
Protestantse Kerk Limmen: 
ds. H. Ruitenbeek, Heiloo
collecte: KiA Zending Palestina
 
12 maart, 10.00 uur, 3e 40-dagen
Ter Coulsterkerk: pastor A. Martens
collecte: KiA Binnenlands Diaconaat
Protestantse Kerk Limmen: 
ds. R.J. Blaauw, Heiloo
collecte: KiA Binnenlands Diaconaat

Sobere maaltijd 
24 februari in Limmen
Bij de 40-dagentijd (ook wel vasten-
tijd genoemd) hoort het woord ‘ver-
soberen’. Dat wil zoveel zeggen als:
‘Je laat iets staan opdat er ruimte ontstaat
voor de diepere vragen van het leven’.
Een stukje solidariteit ook in deze
wereld, waar miljoenen mensen
honger moeten lijden en bijna niets
hebben om mee rond te komen.
De sobere maaltijd markeert het
begin van de 40-dagentijd, op weg
naar Pasen. Het zijn de drie begrippen
versoberen, inkeer en ontmoeting,
die de ingrediënten zijn van deze
soepmaaltijd.
Deze keer vindt de maaltijd plaats in
de Corneliuskerk. De maaltijd is voor
iedereen toegankelijk, voor jong en
oud, alleenstaanden en gezin, allen
zijn van harte welkom!
We stellen het op prijs als u zelf een
soepbord of soepkom en lepel mee-
neemt.
Om de organisatie van deze maaltijd
ook de kans te geven zich goed voor
te bereiden, vragen we u om zich
vóór donderdag 23 maart op te
geven. Dat kan schriftelijk, per e-mail 
(margreetdenekamp@outlook.com) of
telefonisch: 5052871
Tot ziens op vrijdagavond 24
februari 18.00 uur in de Corneliuskerk.
Namens de werkgroep oecumene,
Margreet Denekamp

   
 
Secr.: diaconiepknhei-
loo@outlook.com Bank:
Diaconie PKN Heiloo
NL85RABO0336470088
Ledenadministratie: 
mw. I. Bras, 072-5320344
ledenadministratie@pknheiloo.nl

foto's: sobere maaltijd 2018

Actuele informatie
Voor actuele informatie zie de
websites van de kerken:
www.pknheiloo.nl 
www.pknlimmen.nl

Varens op ommuring Witte Kerk Heiloo
(evenals op pag. 7 en 12)
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Onderwijs voor werkende
kinderen
Nieuw project ZWO Heiloo
Na projecten in Pakistan, Indonesië, en Rwanda zochten diaconie
en ZWO van Heiloo een project in Zuid-Amerika. We kwamen uit
bij een project voor straatkinderen in Colombia.
 
Straatkinderen in Colombia
Je zult als kind maar opgroeien in een onveilige wijk met
veel geweld en criminaliteit, zoals drugshandel. Neder-
landse grote steden hebben ook achterstandswijken
waar kinderen extra aandacht nodig hebben, maar in
Colombia is dat veel erger. Veel kinderen staan er alleen
voor, omdat hun ouders te veel buitenshuis moeten
werken om de eindjes aan elkaar te knopen, of hun
moeder alleen de kost moet verdienen.
 
FTP: De Kleine Arbeider
In de hoofdstad Bogotá is een christelijk centrum (FTP
oftewel De Kleine Arbeider genoemd) dat dit soort kinderen
een veilige haven biedt. Het zijn kinderen die vaak voor
of na schooltijd voor geld op de markt werken of vuilnis
sorteren. Het centrum biedt hen praktische trainingen:
werken in een moestuin, verkoopbare decoratie produc-
ten van papier maken, of zelfs een koksopleiding.
 
Kerk in Actie
Maar het belangrijkste blijft toch, dat begeleiders náást
deze kinderen gaan staan en hen langdurig ondersteu-
nen. Dat is precies wat het verschil maakt, dat deze kin-
deren ineens van kansarm tot kansrijk worden. Zoiets gun
je ieder kind. Vandaar de ondersteuning vanuit Kerk-in-
Actie in Nederland.
 
Colombia
Colombia is een groot land (30 x Nederland) met bijna 50
miljoen mensen en een zeer gevarieerde natuur: kust van
de Grote Oceaan in het westen en de Caribische Zee in

het Noordoosten, het Andes gebergte met vulkanen, en
een fors stuk Amazonegebied. 50 jaar lang was er bur-
geroorlog met o.a. de FARC-beweging. Gedurende die
tijd kon te drugshandel ook tamelijk vrij functioneren met
alle criminaliteit die daarbij hoort. Sinds enkele jaren is
het wat rustiger, maar de misdaad tiert welig en maakt
ook gebruik van kinderen, die bij criminele activiteiten op
de uitkijk staan.
 
John Mario
In een eerdere video tijdens de kerkdienst maakte u al
kennis met John Mario. Sinds drie jaar gaat John Mario
naar FTP (Stichting Kleine Arbeider). John Mario: 
“Elke dag hangen mijn vader en ik onze kar vol met koopwaar. We
verkopen de spullen in de buurt. Ik werk van 8 tot 11 uur. ’s-Mid
dags ga ik naar school”. FPT past haar schoolroosters aan
voor werkende kinderen. John Mario: “Ik wil vooruitkomen
in het leven. Ik wil rechten studeren of modeontwerper worden.
Op zaterdag ga ik altijd naar een bijeenkomst van FPT. Daar leren
we over politiek. Het is fout dat mensen die het onderste uit de kan
willen, gebruik maken van kinderarbeid. Ik ben vóór het afschaffen
van kinderarbeid, al leer je van werken ook heel veel.”
 
Stella Talero van FPT
Stella Talero van FPT: “We willen solidair zijn met deze kinderen.
We proberen op te komen voor hun rechten. We willen dat ze onder
betere omstandigheden kunnen werken. We willen hen bescher
men: minder uren werken per dag en scholing garanderen. We
willen het mogelijk maken dat deze kinderen een jeugd hebben.
Een jeugd met rechten, scholing en plezier.”
 
Steun
Dankzij uw steun kunnen jongeren als John Mario niet
langer uitgebuit worden. Voor €400 per jaar kan een
jongere een cursus volgen om zich bewust te worden
van zijn rechten. Steun dit werk via de collectes in de Ter
Coulsterkerk. Of maak uw gift over naar de diaconie (zie
pag. 4) onder vermelding van 'ZWO-project'.
 
Ed van den Berg
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Hartelijk dank voor de mooie bloe-
men die ik kreeg van de “kerk”.
Ook eerder mochten we al de bloe-
men ontvangen. Uw medeleven doet
ons goed in deze door medische
berichten onrustige tijd.
Hopelijk brengt 2023 rustiger tijden!
Hartelijk groeten, ook namens Jan,  
Wellie Stamhuis.

Via deze weg willen wij jullie allemaal
hartelijk danken voor het mooie
Kerststuk dat wij op 1e kerstdag
mochten ontvangen.
We hebben ervan genoten en als
steunend ervaren in de moeilijke tijd
rondom het ziekzijn van onze man,
zoon en broer. 
Op 10 januari 2023 is Robert, op 28-
jarige leeftijd, veel te vroeg overleden.
Fam. Hoekstein

Vanwege ons 60-jarig huwelijk kre-
gen we een prachtig boeket bloemen
met een kaart van de afzenders aan-
geboden van de Protestantse Ge-
meente Heiloo. Onze vriendelijke en
oprechte dank. We zijn dankbaar dat
we dit nog samen kunnen vieren met
kinderen en kleinkinderen.
We hopen dat u allen fijne en geze-
gende Kerstdagen hebt gehad en
wensen u een gezond en  gelukkig
2023 met al uw dierbaren toe.
Tj. Kampstra en A. Kampstra-Pilkes

Hierbij wil ik iedereen bedanken die
zo meegeleefd heeft toen ik mijn
heup brak vlak voor wij naar Brazilië
zouden gaan om onze zoon te be-
zoeken die 50 jaar werd.
Velen van u hebben meegeholpen
om mij weer op de been te krijgen: 
met me buiten gelopen, trapgelopen,
voor ons gekookt, mee naar het zie-
kenhuis. En al die mooie kaarten met
lieve berichtjes. Erg geweldig dank u wel!
En dan de lieve mensen die mijn
karweitjes in de kerk en Ons Huis
overnamen, ik heb er geen woorden
voor alleen: Hartelijk dank
Margreet Denekamp

Op 20 december 2022 overleed op
de leeftijd van 97 jaar Annalida Cor-
nelia (Ans) Woldringh-Renes.
Ans was een markante vrouw. Met
een hart voor familie en voor anderen
die hulp goed konden gebruiken. We
denken daarbij in het speciaal aan
Liane, Melina en Mike Mnatsakanyan.
De Armeense familie waar ze zich
over ontfermde. Ze wilde goed doen
voor de ander. Voor de ander die het
slechter had dan zij.
Het was haar roeping. Je geroepen

voelen dat je iets moet doen, dat er
iets van je gevraagd wordt op een
bepaald moment in je leven. Zo er-
vaarde ze dat ook. Ze verdiepte zich
in de familiegeschiedenis en in het
aan elkaar binden van de familie door
het organiseren van familiefeestjes.
Ze beschikte over een groot geheu-
gen als het ging om data en namen.
Ze was er ook wel trots op en ze kon
dan ook uitgebreid vertellen over
deze passie van haar.
Ze heeft ook gezorgd voor haar man
Hans toen hij dat nodig had. Alles
stond in het teken van zijn verzor-
ging. En daarna de zorg voor Liane en
later haar kinderen.
Boven de rouwkaart staat: Geloof,
hoop en liefde. Ans deed alles in het
geloof en de hoop dat ze het leven
van anderen beter kon maken. En uit
liefde voor de ander. Deze woorden
zetten haar in beweging. Woorden
van God, die in haar geloofde en zij
in Hem.
Ans was dankbaar dat ze nog tot op
hoge leeftijd relatief gezond bleef.
Aan het einde bad ze elke dag dat ze
mocht sterven. In het geloof en de
hoop op Gods toekomst. In het ver-
trouwen dat ze op weg was naar
Gods koninkrijk.
Zie Hem verschijnen, Jezus, onze Heer
Hij brengt al de Zijnen, in Zijn armen weer.
Pastor André Martens

Wij gedenken
Op 6 december overleed Simon
Rep op de leeftijd van precies 86 jaar.
Simon woonde met zijn vrouw Joke
in Alkmaar vele jaren aan het Ver-
dronken Oord en de laatste jaren aan
de Eikenlaan. Ze waren echter kerke-
lijk meelevend in Heiloo, al ging dat
de laatste jaren vanwege de afne-
mende gezondheid van beiden,
steeds moeizamer.
De afscheidsdienst werd op zaterdag
10 december gehouden in de Re-
monstrantse Kerk in Alkmaar, dichtbij
de plek waar zij zo lang samen heb-
ben gewoond. We stonden in die
dienst stil bij een lang een goed leven
waarin het werk van Simon, hij was
uroloog in het MCA, een belangrijke
plaats innam. Op de rouwkaart staan
woorden die Simon de laatste dagen
van zijn leven veelvuldig herhaalde
“Ik heb altijd veel geluk gehad”. In
dankbaarheid keek hij dan ook terug
op zijn leven en als je dat kunt, ben je
een gezegend mens.
Het thema voor de dienst had Simon
zelf gekozen: “Licht”. Want dat was
voor hem de kern van het geloof: dat
het licht het altijd weer wint van het
duister. We lazen dan ook het aller-
eerst gesproken woord uit de bijbel
uit Genesis: “Er zij licht”. En daarnaast
ook een gedeelte uit helemaal het
einde van de bijbel, uit Openbaring
22, waar gezegd wordt dat er ooit “-
geen nacht meer zijn zal, omdat God
het licht zal zijn tot in eeuwigheid”.
Het licht van Godswege omspant dus
- als het ware - de hele bijbel, en ei-
genlijk ook ons hele leven. Een troost-
rijke gedachte. We wensen Joke, de
kinderen en kleinkinderen en alle
anderen die hem gaan missen troost
toe en Gods zegen.
Ds. Edward Kooiman

Rond de jaarwisseling werden de
kerkrentmeesters van Limmen, aan-
genaam verrast.
Enkele leden maakten een mooi be-
drag over met als bestemming ener-
giekosten kerk. Hartelijk dank,
Namens College van Kerkrentmeesters
Limmen, Jan Nell
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blijven totdat Heiloo en Limmen
weer samen een nieuwe predikant
hebben beroepen.
Tot slot een woord van dank voor
alles wat we in Heiloo hebben ont-
vangen aan liefde, vertrouwen en
ondersteuning. We hebben altijd ge-
probeerd voor zoveel mogelijk men-
sen aanspreekbaar te zijn. We hopen
dat de Eeuwige het werk van onze
handen wil zegenen (Lied 90: 8). Het
is voor ons goed om de bakens te
verzetten. We denken dat het voor de
gemeenten Heiloo en Limmen ook
het geval zal zijn. We hopen van harte
op een voorspoedige beroepingspro-
cedure. We wensen de gemeente
met al haar grote en kleine, oude en
jonge leden een bloeiende toekomst
toe en Gods zegen.
Ds. Edward Kooiman en 
Ds. Hanneke Ruitenbeek

Afscheid van   
Heiloo (2)
In het vorige kerkblad kondigden we
een ‘wordt vervolgd’ aan bij ons af-
scheid van Heiloo. Hier ligt het voor
u, meer dan een maand na ons af-
scheid op 11 december.
We komen graag nog even terug op
deze zondag. Het was voor ons een
bijzondere dag.
We hebben ons gelaafd aan de mooie
muziek tijdens de dienst en aan de
warme woorden die zijn gesproken
door velen die ons de afscheidshand
kwam schudden. Wij voelden ons
gekend en gezien door het afscheids-
woord van Roelie van Diest, voorzit-
ter van de kerkenraad.
We waren verlegen met de mooie
cheque die we in 2024 hopen in te
zetten voor een pelgrimage met onze
kinderen naar het Schotse eiland
Iona.
Of we al gewend zijn aan het feit dat
we niet meer werkzaam zijn in de
gemeente van Heiloo, vragen men-
sen ons. Het antwoord is: ja en nee.
Dertien jaar lief en leed delen met een
gemeente is niet zomaar uit je sys-
teem. We komen mensen tegen,
maken een praatje, blijven natuurlijk
ook gewoon lid van de gemeente
maar we merken ook dat de gevoelde
verantwoordelijkheid voor het reilen
en zeilen van de gemeente stukje bij
beetje van ons af valt. En dat moet
ook want we voelen nu verantwoor-
delijkheid voor onze huidige werk-
plekken.
Het is goed en ook leerzaam om weer
in andere gemeenten aan de slag te
gaan. Het verbreedt onze blik op het
kerkelijk leven. Het daagt ons uit om
ons verder te ontwikkelen als theo-
loog, pastor en prediker. De ervarin-
gen opgedaan in Heiloo nemen we
mee naar onze nieuwe gemeenten
van Anna Paulowna, Alkmaar, Uit-
geest en Akersloot.
Het leek niet voor iedereen duidelijk
waarom we nog in Limmen werk-
zaam blijven.
De reden is eenvoudig: de predikant
van Uitgeest-Akersloot was onze
vaste vervanger in Limmen. Zij is
echter vertrokken naar een nieuwe
gemeente. Na haar vertrek was het
lastig vervanging te vinden. De ge-
meente van Limmen stemde in met
ons aanbod om nog even aan te

Jenny Bikker
bedankt!
Tijdens een feestelijke receptie op 16
december heeft Jenny Bikker af-
scheid genomen als lid van het colle-
ge van kerkrentmeesters. Jenny heeft
zich gedurende 35 jaar ingezet voor
het kerkelijk leven, waarvan zeker 20
jaar in Heiloo. Voorzitter Jacob Ou-
derkerken heeft namens het college
zijn dank uitgesproken voor alles wat
Jenny voor de kerk in Heiloo heeft
betekend en de fijne jarenlange sa-
menwerking.
In haar afscheid memoreerde Jenny
aan haar betrokkenheid bij het sa-
mengaan van de kerken in Heiloo, de
mooie activiteiten met de gemeente-
leden op landgoed Ter Coulster en
haar inzet voor de Actie Kerkbalans.
Samen met haar echtgenoot Henk
kijken zij met dankbaarheid terug op
een mooie tijd.
Voor haar inzet als kerkrentmeester
ontving Jenny de onderscheiding in

Ik wens jullie vrede
Dat is de zin die centraal stond tijdens
het Kerstfeest in de Ter Coulsterkerk.
Er is jullie gevraagd om jullie eigen
vredeswens op te schrijven op een
kerstbal en deze werden dan vervol-
gens opgehangen in de kerstboom
Velen hebben dat gedaan.
Tijdens de Kerstnachtdienst in de
Witte Kerk hebben we de vredeswen-
sen aan God opgedragen, omdat Hij
onze vrede is.
Uit alle opgeschreven wensen blijkt
nog maar eens hoe sterk ons verlan-
gen is naar vrede, liefde, verdraag-
zaamheid, gezondheid.
Maar ook oproepen om zelf een licht
te zijn in deze donkere wereld. Om
elkaar echt te zien en naar elkaar te
luisteren.Te beginnen op onze eigen
vierkante meter.
In het geloof dat de vrede van God,
die alle verstand te boven gaat, onze
harten en gedachten zal behoeden in
Christus Jezus (Filippenzen 4:7)
Pastor André Martens

goud van de Vereniging voor Kerk-
rentmeesterlijk Beheer in de Protes-
tantse Gemeente in Nederland.
Namens het college van kerkrentmeesters,
Peter van Dorsten
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5 februari: KIA Pakistan
Op 1 februari was het 70 jaar geleden
dat de watersnoodramp plaatsvond.
Pakistan was een van de landen die
meteen te hulp schoot door geld in
te zamelen. Mooi om, ook na zo’n
lange tijd, iets terug te doen voor de
mensen in dit Zuid-Aziatische land
die nu ónze hulp nodig hebben.
In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie 
de organisatie AWARD die jongeren,
onder wie schoolverlaters, helpt met
vakopleidingen en leningen. Award 
begeleidt de jongeren na hun oplei-
ding bij het opzetten en uitbouwen
van een eigen bedrijf. Ook helpt zij
jongeren die een universitaire studie
willen volgen zich voor te bereiden
op de toelatingstest die daarvoor
geldt.
De organisatie wil jongeren niet al-
leen economisch zelfstandig maken:
ze brengt ook jongeren met verschil-
lende religieuze achtergronden bij
elkaar, waardoor het onderlinge be-
grip toeneemt.

Collectes bij de kerkdiensten
12 februari: KiA Noodhulp Ethiopië
Door klimaatverandering wordt Ethio-
pië regelmatig getroffen door lang-
durige droogte en heftige regenval.
Vee sterft en oogsten mislukken. Veel
mensen raken daardoor afhankelijk
van voedselhulp.
Met steun van Kerk in Actie leert de
kerk boeren en boerinnen vruchtbare
grond vasthouden, grond irrigeren en
nieuwe gewassen verbouwen die
tegen droogte kunnen. Ze gebruiken
een weeralarm om te zien wanneer
ze kunnen planten en oogsten.
Ook helpt de kerk mensen met ande-
re bronnen van inkomsten, zodat ze
minder kwetsbaar zijn als de oogst
tegenvalt.

Collectebonnen van €0,50, €1,00 en
€ 2,00 zijn per 20 stuks te bestellen
op NL85INGB 0000 2762 01 t.n.v.
Prot. Gemeente Heiloo
Af te halen bij J. Bras: 072-5320344 

29 januari Heiloo: Sola Gratia
De stichting SOLA GRATIA steunt
reeds vele jaren nabestaanden van
predikanten in Hongarije en Roeme-
nië omdat zij vaak in moeilijke om-
standigheden leven.

29 jan. Limmen: Herberg Oosterbeek
Het Pastoraal Diaconaal Centrum de
Herberg wil als verlengstuk van de
plaatselijke kerkelijke gemeente een
tijdelijk huis en geestelijke begelei-
ding bieden aan individuele gemeen-
teleden die, om wat voor reden dan
ook, even afstand willen nemen van
hun woon/werksituatie en zich willen
bezinnen op levensvragen. Daarbij
kunnen psychosociale problemen
een rol spelen.

26 febr. Limmen: Zending Zambia
Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia
zijn ouderloos. Het zijn gezinnen met
kinderen onder de 18 als gezinshoofd.
Lange tijd zorgden opa’s en oma’s
voor hen, nadat hun ouders aan aids
waren overleden. Maar als die ook
overlijden, staan deze kinderen er
alleen voor. De Raad van Kerken in
Zambia stimuleert kerken om naar
deze kinderen om te kijken. Kerklei-

Kerk in Actie steunt het 

werk van organisaties 

in Palestina die lokale 

gemeenten ondersteunen 

bij bijbelstudie en 

diaconaal werk. 

Gemeenteleden krijgen 

meer bijbel kennis  

en worden actiever  

in de kerk. 

Bedankt voor je gift!

Samen bijbellezen opent 
deuren in Palestina

12 maart: KiA Binnenlands diaconaat
In Nederland zijn ruim 33.000 men-
sen gedetineerd en zitten een korte
of langere gevangenisstraf uit. Jezus
vraagt ons niet te oordelen, maar
barmhartig naar hen om te zien.
Daarom reiken we (ex-)gevangenen
en hun familie een helpende hand
om te werken naar herstel.
Kerk in Actie ondersteunt diverse
initiatieven in Nederland die omzien
naar gevangenen en hun partners en
kinderen, hen bezoeken tijdens de
detentie, maar ook een nieuwe kans
bieden in de maatschappij. 

19 februari:Stichting De Hoop
Iedereen kan in het leven tegen pro-
blemen aanlopen waar je zelf niet
zomaar uitkomt. Soms kan een spe-
cifieke gebeurtenis alles op zijn kop
zetten. Soms loop je op tegen jezelf
of je onvermogen om dingen te ver-
anderen. Je merkt misschien dat je
jezelf niet meer in de hand hebt, of
dat je maar niet verder komt. 
De Hoop is een christelijke ggz-in-
stelling met een krachtige bood-
schap. Vanuit hun deskundigheid en
met als bron hun geloof, bieden we
hulp aan mensen, ongeacht hun
achtergrond, wanneer zij te maken
hebben met psychische problemen
of verslavingsproblemen.

ders en maatjes worden getraind om
hen te begeleiden en praktisch te
ondersteunen. Namens deze kinderen,
alvast bedankt voor jullie steun!

26 febr. Heiloo: ZWO project 
Kinderen weerbaar maken in Colombia
Wie de jeugd heeft, heeft de toe-
komst. In Bogotá zet een stichting
zich in voor kinderen en jongeren in
een achterstandswijk vol criminali-
teit. Zie pag. 5

5 maart: KiA Palestina
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Nieuwe vakantiegids 2023
Het Vakantiebureau organiseert ook in
2023 vakanties met aandacht voor
senioren en mensen met een zorg-
vraag. Ook zijn er speciale vakantie-
weken voor mensen met een licha-
melijke of meervoudige beperking. In
de nieuwe vakantiegids zijn alle va-
kantieweken in 2023 te vinden.
Mensen voor wie de prijs een be-
zwaar is, kunnen mogelijk in aanmer-
king komen voor een tegemoetko-
ming in de kosten. Meer informatie
daarover bij de diaconie. U kunt de
gids downloaden (www.hetvakantie-
bureau.nl) of per post aanvragen. Ook
ligt de gids ter inzage in de kerk.
 
Allerlei activiteiten 
De vakanties van Het vakantiebureau
worden verspreid door het jaar geor-
ganiseerd en vinden plaats in de
zorghotels Dennenheul in Ermelo,
Nieuw Hydepark in Doorn en hotel
IJsselvliedt in Wezep. Ook zijn er
vaarvakanties op het schip de Prins
Willem-Alexander.
Tijdens de vakantieweken worden er
allerlei activiteiten georganiseerd.
Gasten kunnen wandelen of (rol-
stoel-/duo-) fietsen in de prachtige
omgeving van de hotels, mee met
een excursie, deelnemen aan een
spel of genieten van een optreden.
Liever een boek lezen, puzzelen of
lekker buiten zitten? Dat kan ook.
Niets moet, (bijna) alles mag in zo’n
vakantieweek.
Voor meer informatie:
info@hetvakantiebureau.nl of
0343-745890 of bij de diaconie van
Limmen: Margreet Denekamp 072-
5052871 en Elleke Metz 072- 8886842

Vacante gemeente
en hoe nu verder (vervolg) 
 
HEILOO - Zaterdag 14 januari trotseer
den ruim 50 mensen de regen en de storm
om de situatie van onze gemeente op dit
moment te bespreken.
De voorbereidingscommissie heeft 3
profielen gemaakt, in overleg met
Limmen en met ds. Piet Nijssen, onze
consulent. Het eerste profiel gaat
over de burgerlijke gemeente, waarin
bijv. staat dat er een treinstation is, 10
basisscholen, een winkelcentrum en
2 woonzorgcentra.
Het tweede profiel gaat over de ker-
kelijke gemeente, over welke visie en
welke missie wij hebben. Bij visie
denken we aan de relaties die wij
hebben, met God op de eerste plaats,
met elkaar op de tweede plaats en
met de samenleving om ons heen.
Tenslotte, maar niet het minste: de
relatie met de schepping. Dit is na te
lezen op onze website in het - net
vernieuwde - Plan van aandacht.
Bij het profiel van de predikant ten-
slotte, vallen zaken op als empa-
thisch, inspirerend, zich bewust van
het aandeel in Rond de Waterput,
steunend naar ambtsdragers toe en
actief op sociale media om mensen
te bereiken, die het contact met de
kerk zijn kwijtgeraakt.
 
Over het pastoraat waren vragen: ga
je daarvoor naar de predikant of naar
de pastoraal werker? De kerkenraad
wil dat t.z.t. duidelijk communiceren
met de gemeente. En wat komt er
eerst in het contact: troosten, inspi-
reren of bemoedigen? Ook het aantal
preekbeurten kwam naar voren.
Wat verwachten we van een predi-
kant? Kunnen we wel eisen stellen, nu
het zoeken naar een predikant geen
gemakkelijke zaak is? We willen
graag dat de predikant z’n baan als
roeping ziet en niet als beroep, had
dit niet eerst genoemd moet worden?
 
Alle op- en aanmerkingen zijn geno-
teerd en worden meegegeven aan de
beroepingscommissie: Hans Romeyn,
Mariet Mooiweer, Rin Visser en Marianne
Deinum. We hopen eind januari aan
onze (ook financiële) verplichtingen
te hebben voldaan en verwachten dat
de beroepingscommissie dan vrij
snel aan de gang kan gaan.
Roelie van Diest

Op Aswoensdag, 22 februari begint
de Veertigdagentijd. Sommigen laten
dan een askruisje, als teken dat je een
volgeling van Jezus bent, op hun
voorhoofd aanbrengen.
De Veertigdagentijd is een tijd van
bezinning op weg naar Pasen, het
belangrijkste feest van van de kerk.
Veertig dagen lang bereiden we ons
voor op het feest van de opstanding
van Jezus. We laten onze dagelijkse
beslommeringen los en volgen Jezus
op zijn weg naar Pasen. Vasten en van
betekenis zijn voor onze naasten kan
ons daarbij helpen.
Op Aswoensdag staat de Bergrede
centraal: een lange toespraak waarin
Jezus doorvraagt en allerlei vrome
gewoonten doorprikt. Dit alles met
één doel: focus niet op wat jij vindt
en op wat je vanuit jouw geloof alle-
maal moet doen, maar op Gods Ko-
ninkrijk en zijn gerechtigheid.
(uit KIA-MAGAZINE 40DAGENTIJD 2023)

Veertigdagentijd
'Uit liefde voor jou': woorden die
laten zien dat je voor iemand van
betekenis wilt zijn. Dat 't je echt om
die ander te doen is.
Jezus heeft ons laten zien hoe je dat
kunt doen. Hij gaf zijn tijd, zijn aan-
dacht en zelfs zijn leven uit liefde voor
mensen. Een plek die ons daaraan
herinnert is de Tafel van de Heer,
waar we worden opgeroepen om te
delen van wat we ontvangen. Zo in-
spireert Jezus ons tot op de dag van
vandaag.
In de Veertigdagentijd geven we Zijn
liefde door: aan mensen dichtbij en
ver weg. Samen zijn we de kerk in actie. 

Voor het geval dat er pastorale zorg
nodig is in Heiloo: contactpersonen zijn
Jannie Edelman tel. 5334312 en
Roelie van Diest tel. 06 12048295
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Boekbespreking

Zondagmorgen
Over het missen van God
Willem Jan Otten
 
Bijna had ik dit boek gemist; dat
zou een misser geweest zijn.
Maar toen het door journalisten
van Trouw en het Nederlands
Dagblad tot het beste theologi
sche boek van 2022 werd uitge
roepen, werd mijn aandacht er
weer op gevestigd en kon ik het
(nog net) voor mijn verjaardag
vragen.
 
De dichter-schrijver Willem
Jan Otten trad, in het voet-
spoor van zijn vrouw, de
schrijfster Vonne van der
Meer, twintig jaar geleden
toe tot de Rooms-Katholieke
kerk. Sindsdien woont hij elke zondag de mis bij. Die mis
ging hij missen toen in maart 2020 Nederland getroffen
werd door het coronavirus en in lockdown ging. Hij ging
God missen.
 
Otten besloot van de nood een deugd te maken. Op de
zondagmorgens waarop hij gewoonlijk in de kerk zat,
schreef hij nu thuis meditaties, die verzameld zijn in dit
boek, dat zich heel goed laat gebruiken als een Bijbels
dagboek. Terecht wordt gezegd, dat dit hét Christelijke
coronaboek is.
 
Met de beeldende kracht van de dichter gaat de schrijver
met ons langs alle zondagen van het kerkelijk jaar. Daar
blijkt hij een grondige kennis van te hebben. Elke zondag
krijgt zijn eigen kleur. Waar Jezus een zieke geneest, wijst
Otten op diens ‘timmermansoog’ voor het kwetsbare. Als
mensen zich willen vergapen aan een wonder, wijst hij
erop dat Jezus geen “óplosser van onze problemen is,
maar vérlosser”. Wanneer op Witte Donderdag de kerk
gehuld is in witte doeken, moet hij denken aan in witte
doeken verpakte gebouwen, publieke kunstwerken van
Christo.
 
Willen Jan Otten is niet de man van het ‘algemeen be-
twijfeld christelijk geloof van Kuitert, zo stelt hij nadruk-
kelijk. Hij gaat voor de 'orthodoxie van Gilbert K. Chester-
ton', maar dan zonder starheid. De geloofsbelijdenis, zo
zegt hij de dichter Willem Barnard na, is een lied. En
mensen 'zijn ongeneeslijk missende wezens’.
 
Bert Kramer

 

 
Column van ds. Peter Verhoeff 
(Classispredikant van Noord-Holland) 
 
Zondag 1 jan 2023  
Het oude jaar zit er op, het nieuwe is
begonnen. Het was de bedoeling dat het
oude met een klap zou eindigen. Einde-
lijk - na drie verloren finales – zouden
we wereldkampioen voetbal worden.

De bondscoach geloofde er in ieder geval heilig in: 
‘I believe we can come an end’

De afloop is bekend: erg ver kwam Nederland niet. Van
Gaal excelleerde vooral op de persconferenties. De
strafschoppen waar zo’n heisa over was gemaakt leken
uiteindelijk nergens op. Maar vooral, en eerlijk is eerlijk:
het elftal was gewoon niet goed genoeg.
Was Messi dan de winnaar van het WK? Natuurlijk, er ging
er maar een met de beker naar huis. Maar ik betwist dat
hij nu de beste speler ooit is. Niemand kan zeggen dat hij
geen geweldige speler is. Maar om de beste ooit te zijn is
meer nodig. En met zijn wangedrag tegen Oranje declas-
seerde Messi zichzelf. Voorgoed. En da’s jammer.

Genoeg voetbal. Voor de kerk ging 2022 er wel met een
klap uit, maar ook dat was geen erg positieve. Twee dagen
voor Kerst publiceerden alle media dat bijna 60% van de
Nederlandse bevolking zich niet meer rekent tot een kerk
of een levensbeschouwelijke groepering.

Vooral onder katholieken gaat de ontkerkelijking in ra-
zend tempo. Protestanten doen het iets beter, maar laten
we onszelf niet rijk rekenen. Onze eigen kerk verloor vorig
jaar 66.000 leden. De islam blijft overigens constant, en
andere religies groeiden een heel klein beetje.

Deze cijfers passen in een trend die we al jaren zien.
Kerken in Azië, Afrika en Latijns-Amerika zijn booming,
maar de kerk in de hele westerse wereld heeft het zwaar.
Een makkelijke verklaring is er niet, secularisatie is een
zeer gelaagd en complex fenomeen.

Nu kan geen mens de kerk redden, maar toch valt er wel
iets te zeggen. Onderzoek wijst immers uit dat jongere
generaties de vorm van een kerkdienst niet erg aanspre-
kend vinden. Kort samengevat: ‘Het verkeerde moment.
Eenrichtingsverkeer. En het gaat niet over mij.’ Niettemin zet de
kerk tamelijk exclusief in op een dienst op zondagmorgen
om 10 uur.
Wonderlijk genoeg tonen alle onderzoeken tegelijk aan
dat er grote belangstelling is voor zingeving. Ook jonge-
ren zijn bezig met vragen als: wie ben ik, hoe kan ik leven?
Hoe doe ik recht aan de aarde, mijn naaste en mijzelf?
Allemaal vragen voor de kerk. We hebben alleen geen
vormen om ze ter sprake te brengen op een manier die
jongere generaties aanspreekt.

Hoe mooi zou het zijn als we in het komende jaar naast
oude en traditionele manieren, ook zoeken naar nieuwe
vormen. Op een ander moment dan zondagmorgen. In

dialoogvorm. En op een manier die gemeenschap sticht,
want daar is behoefte aan. Nieuwe vormen, niet om de
kerk te redden, maar omdat het evangelie het waard is.
I believe we can come an end.

Oud. En Nieuw.
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Op reis met Paulus
O.l.v. ds. Rik Willemsen
Hij is met stip de grootste leverancier
van teksten in het Nieuwe Testa-
ment: Paulus van Tarsus, de latere
apostel. Door de één geliefd, door de
ander verguisd.
Binnen de kerk worden de teksten
van Paulus gebruikt (of misbruikt?) in
actuele discussies over vrouwen in
het ambt en homoseksualiteit. Kort
om, de brieven van Paulus zijn weer
springlevend!
In een serie van drie middagen gaan
we op reis met Paulus. De eerste
middag staat in het teken van een
algemene verkenning van de biogra-
fie van Paulus, van zijn reizen en van
de belangrijkste thema’s in zijn brie-
ven. Op de andere middagen duiken
we dieper in de correspondentie met
twee specifieke contexten: respectie-
velijk ‘Paulus en de Korinthiërs’ en
‘Paulus en de Romeinen’. We gaan
nadrukkelijk zelf met de teksten aan
de slag en proberen bruggen te slaan
naar het hier en nu.
Woensdag 25 januari, 8 & 15
februari om 14:00 uur in het Paro-
chiecentrum (Dorpsstraat 113 Castri-
cum); € 10 (incl. koffie/thee)

www.ronddewaterput.nl

Titus Brandsma
Titus Brandsma werd geboren nabij
Bolsward, trad in bij de Karmelieten,
leidde een uitermate productief leven
waarbij vele geschriften van hem
bewaard zijn gebleven. Door het op-
komende nationaalsocialisme en zijn
stellingname daartegen werd hij uit-
eindelijk in 1942 gearresteerd en via
gevangenissen en concentratiekam-
pen kwam hij om het leven in Dachau.
15 Mei 2022 is Titus ‘heilig’ verklaard,
nadat hij in 1985 al ‘zalig’ is benoemd.
Maar voor veel mensen was een echt
wonder niet nodig om hem als een
inspirerend mens te zien.
Matthé Bruijns (pastor in de R.K. pa-
rochies van de Zaanstreek) wil deze

Het (priester)leven van 
pastor Herman Helsloot
In de zomer van 2021 is er begonnen
met opnamen voor een documentai-
re over het (priester)leven van Her-
man Helsloot. Eind dat jaar werden
de opnamen stopgezet wegens de
verslechterende gezondheid van
Herman. Hij overleed na een kort
ziekbed op 14 februari 2022.
 
De film is echter met hulp van velen
toch voltooid. De makers, Hanny van
de Kruijs en Bert Verkooijen, hebben
de documentaire in september 2022
'in première' laten gaan. Graag willen
we dit 12 februari, een jaar na Her-
mans sterfdag, nogmaals laten zien.
We hopen u te mogen verwelkomen.
Zondag 12 februari om 15.00 uur;
Willibrordushuis Westerweg 267
Aanmelden: willibrorduskerk@rk-bron-
vanlevendwater.nl of 072-5330906

Zin in ouderdom o.l.v. Eveline Masetti
Zin in de ouderdom biedt een uitvoerige
excursie langs de vragen die een
mens bestormen als de arbeidsplicht
ophoudt en het ‘golfen’ te weinig
blijkt te bieden. In 6 bijeenkomsten in
Castricum gaan we in gesprek over:
1. Beelden van ouderdom
2. Met zicht op het geheel van het leven
3. De poëzie van de ouderdom
4. De spiritualiteit van de ouderdom
5. Ouderdom in filosofie en kunst
6. Slotbijeenkomst: De schat van mijn reis
V.a. maandag 6 maart: 14 -16 uur
(27-3, 17-4, 8-5, 5-6 en 26-6);
Opgeven bij pastor Eveline Masetti:
tel: 0610571560 of ec.masetti@gmail.com

Agenda Rond de Waterput
ma 30-1 Op adem..    Buurkerk Egm.B.
do    2-2 Samen koken/eten TCK Heiloo
ma   6-2 Titus Brandsma Willibr. Heiloo
wo   8-2 Bijbels ABC Ons Huis Limmen
do    9-2 Matteüs lezen   Willibr. Heiloo
zo  12-2 Herman Helsloot Willibr.Heiloo
ma 13-2 Op adem..    Buurkerk Egm.B.
wo 22-2 Bijbels ABC Ons Huis Limmen
ma 27-2 Op adem..    Buurkerk Egm.B.
do    2-3 Samen koken/eten TCK Heiloo
wo   8-3 Bijbels ABC Ons Huis Limmen
do    9-3 Matteüs lezen    Willibr. Heiloo
*TKC=Ter Coulsterkerk, Holleweg 111
*Willibr.=Willibrordushuis, Westerweg 267
*Buurkerk, Abdijlaan Egmond-Binnen
*Ons Huis=Zuidkerkenlaan 23 Limmen

avond met ons stilstaan bij zijn leven,
bij zijn bezieling, en ook kijken naar
beeldmateriaal dat er van hem is.
6 Februari om 20:00 uur in het Willibror
dushuis, Westerweg 267 Heiloo; € 4,- pp.
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Zijn woord wil deze wereld omgekeerd:
dat lachen zullen zij die wenen
dat wonen zal wie hier geen woonplaats heeft
dat dorst en honger zijn verdreven –
de onvruchtbare zal vruchtbaar zijn
die geen vader was zal vader zijn
mensen zullen andere mensen zijn
de bierkaai wordt een stad van vrede.
 
                Huub Oosterhuis


