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Woensdag-koffie
De 3e woensdag van de maand, 
woensdag 19 oktober, 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

Zerkenvloer en
schelpenrand
LIMMEN - In de kerk is de zerkenvloer
hersteld en die ziet er weer als nieuw
uit zodat hij weer jaren mee kan!
 
Rondom de kerk ligt een schelpen-
rand, misschien ooit als hemelwater-
afvoer neergelegd. Deze moest ook
worden hersteld. Van een bloembol-
lenkweker uit de buurt hebben we
een partij schelpen gekregen. Met de
inzet van een aantal krachtige vrijwil-
ligers is de klus geklaard. De schel-
penrand ligt er weer prachtig bij.
Cees vd Berg, kerkrentmeester Limmen

Kom erbij

In Limmen wordt weer een Samen-
eten-maaltijd georganiseerd voor wie
aan wil schuiven voor wat gezellig-
heid op woensdag 26 oktober 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 uur begint de maaltijd.
Graag opgave vanaf 12 oktober i.v.m.
de voorbereiding en het aantal plaat-
sen: tel. 5052871 of per email: mar-
greetdenekamp@outlook.com
Bij de uitgang staat een mandje voor
een vrijwillige bijdrage.
U bent van harte welkom!
Elleke Metz, secr. diaconie PKN Limmen

Bedankt!

We werden verrast, toen Teuni ons
namens de kerk een mooie bos bloe-
men kwam brengen met daarbij de
kaart met vele voor ons bekende
namen en sterkte wenste bij de on-
derzoeken die volgden in Alkmaar en
de VU. Dit in verband met de menin-
geoom, waar ik 5 jaar geleden aan
geopereerd was; die speelde weer op.
Ook zijn we verrast en blij met de
rozen, die Anneke ons kwam bren-
gen,voor ons 60- jarig huwelijksfeest.
Veel dank ook voor de vele kaarten
en bloemen.
Een hartelijke groet van ons
Henk en Jenny Bikker.

Nog nagenietend van een prachtig
feest ter gelegenheid van mijn ver-
jaardag, met kinderen, klein- en ach-
terkleinkinderen, neef, nichtjes en
hun partners, kwam er nóg een ver-
rassing. Ik was blij verrast met het
bezoek en het prachtige boeket, dat
namens de gemeente gebracht werd
door Ineke en Harry Peitsman. Harte-
lijk dank daarvoor!
Fina Kalverdijk

Harteljik dank voor de prachtige bos
bloemen, die ik zondag de 14augus-
tus kreeg van de kerk via Liesbeth met
bijbehorende kaart met veel namen
die ik ken. Ik ben bezig om te herstel-
len, na mijn Corona, het heeft tijd
nodig. Heel fijn dat er meegeleefd
wordt!                     
Elly den Hartigh.

Misschien is er geen gevoel 
dat groter geluk geeft
dan dat men voor andere mensen
iets kan betekenen.

Dietrich Bonhoeffer
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De redactie behoudt zich het recht voor
ingezonden artikelen in te korten.
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Heiloo:    NL63INGB 0000 1833 80   
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Bezorging: 
Limmen: T. van den Berg 06-17540748
Heiloo:    C. Blijleven 072 - 5334893
               c.blijleven@live.nl
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Voorwoord
Als redactie proberen we mee te gaan met de seizoenen. Op
de laatste pagina daarom een prachtig gedicht van Rilke,
waarover Geert Booij op pag.10 zijn gedachten laat gaan.
 
Verder de aankondiging van het vertrek van ons predikanten-
paar, artikelen over 'heilige grond' en over wat er verder speelt
in onze gemeenten. Rond de Waterput biedt veel activiteiten
aan in deze herfstperiode, teveel voor één pagina!
 
De redactie houdt zich (nog steeds) aanbevolen voor bijdragen
van uw kant (foto's, verhalen, enz.) en wenst u plezier met het
lezen.
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Gegevens Heiloo
www.pknheiloo.nl
Ter Coulsterkerk:
Holleweg 111, 1851 KE Heiloo
072-5334552
Witte Kerk:
Heerenweg 32, 1851 KS Heiloo
Pastores:
ds. E. Kooiman, 072-8885550
ejkooiman@ziggo.nl
ds. H. Ruitenbeek, 072-8885550
hruitenbeek@ziggo.nl
A. Martens, 06-224 940 89
a.martens@pknheiloo.nl
(maandag, dinsdag en woensdag)
Kerkenraad:
Voorz: mw. R.D. van Diest 072-5323500
Scriba: scriba@pknheiloo.nl
Bank: t.n.v. Protestantse Kerk Heiloo
NL85INGB 0000 2762 01
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
9 oktober, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. E.J. Kooiman
collecte: Ronald McDonaldhuis
Protestantse Kerk Limmen: 
ds. L. v. den Dool, Broek op Langedijk
collecte: De Bondgenoot
 
16 oktober, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek
Heilig Avondmaal
collecte: Voedselbank Alkmaar
Protestantse Kerk Limmen:
ds. M.A. Jansens, Zaandam
collecte: KiA Zending Indonesië
 
23 oktober, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. P. Nijssen, Heiloo
collecte: Sing-a-long
Protestantse Kerk Limmen:
ds. B.Appers, Castricum
collecte: Pro Rege / PIT
 
30 oktober, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. E.J. Kooiman
m.m.v. Cantorij
collecte: Amnesty International
Prot. Kerk Limmen: Heilig Avondmaal
ds. F.J.van der Wind, Oudorp
collecte: Amnesty International
 
6 november 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: 
ds. R.J. Blaauw, Heiloo
collecte: Engelenbak
Protestantse Kerk Limmen: 
ds. S. Dijkhuizen, Bergen
collecte: Zending, Zambia
 
13 november 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. E.J. Kooiman
collecte: Solidaridad
Prot. Kerk Limmen:
ds. B. Hengeveld, Huizen
collecte: Solidaridad

Kindernevendienst - Heiloo
De kindernevendienst in de Ter Coul-
sterkerk is op de eerste en de derde
zondag van de maand.

 

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

HEILOO - Tijdens de gemeentedag werd
in stromende regen de PKN- vlag gehesen.

Inspiratie!
HEILOO- Tijdens de afgelopen Ge-
meentezondag op 18 september
hebben we kunnen merken dat je
overal inspiratie uit haalt. Soms be-
wust, soms onbewust!
Inspiratie krijgen we van kunstenaars,
van bekende mensen, van bijbelver-
halen, maar ook: van elkaar. Het was
inspirerend om te zien, hoe iedereen
z’n weg zocht, elkaar ontmoette, el-
kaar van voedsel voorzag en elkaar
tijd en aandacht gaf. 
Laten we deze inspiratie vasthouden
voor de komende tijd!

Crèche - help!
HEILOO - Wij zijn dringend op zoek
naar mensen die willen helpen bij de
crèche. We redden het niet meer met
zijn vieren. We zijn bang dat de
crèche op zal houden te bestaan.
Wil jij komen helpen laat het mij dan
weten via telefoonnummer 0613840210
of mail naar mvanbuijsen@kpnmail.nl
Alvast bedankt, Rita van Buijsen
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Heilige grond. Waar is het te vinden?
In het vorige kerkblad schreef ik over mijn pelgrimage naar het Schotse eiland Iona.
Iemand vroeg mij: ‘Moet je zo ver van huis gaan om geestelijk en fysiek in beweging te
blijven’? Mijn antwoord was: ‘Nee, zeker niet’. Maar toch...
        
Een Joods verhaal
Een dorpsbewoner had de gewoonte om elke dag een wandeling te maken
diep het bos in, om daar op een eenzame plaats te bidden. Op een dag vroeg
de rabbi: ‘Waarom altijd die lange wandelingen naar het bos? Waarom bid je
niet gewoon thuis of hier in de synagoge? God is toch overal dezelfde?’ De
dorpsbewoner antwoordde: ‘Inderdaad, God is overal dezelfde, maar ik niet’.
 
Een klein eiland
In 2005 kwam ik voor het eerst op Iona terecht, een eiland verstopt aan de
Schotse westkust. Er wonen negentig eilanders, veelal boeren. Er is een Spar
en een begraafplaats. Er zijn souvenirswinkeltjes, twee hotels en een paar
retraitehuizen. Daarnaast is er de Iona Abbey en het klooster voor de gasten
van de Iona Community. Om het eiland te bereiken met boten, bussen en
treinen is een hele toer. Maar de reis is prachtig.
 
'Aarden'
Ik vind het vooral een hele toer om weer naar huis te gaan. Niet vanwege de
boten en de bussen en treinen, maar vanwege de aantrekkingskracht van het
eiland. Het is er prachtig, zelfs als het stormt en regent. Er zijn vast mooiere
plekken in de wereld, maar hier voel ik me anders dan thuis.
Ik ervaar dat in de Abdij, waar het op de één of andere manier zo gemakkelijk
zingt. Ik ervaar het in het oude koude kapelletje op de begraafplaats waar het
zo gemakkelijk bidt. En het zijn de mensen die je tegenkomt of waarmee ik
op reis ben. Ik dompel me onder in de taal van gebeden en liederen van de
Iona Community. Ze helpen me om te ‘aarden’. En dat is voor mij de kracht
van goede spiritualiteit: dat ik er niet van ga zweven, boven het aardse gedoe
uit maar er juist in land.
 
De wereld dichtbij
De spiritualiteit van Iona kenmerkt zich door het zoeken naar wegen om 
betrokkenheid op grote woorden als vrede en gerechtigheid en het behoud
van de schepping concreet te maken. In alles wordt gezocht naar respect-
volle omgang met de kwestbare natuur. Je eet vegetarisch, je gebruikt bio-
logisch afbreekbare schoonmaakmiddelen, je doet zuinig met water en een
dagje langer met je handdoek. Het zijn eenvoudige dingen die van waarde
zijn. In alles wordt ook gezocht naar respectvolle omgang met elkaar. Je ziet
dat mensen uit de LHBTQ+- beweging zich er thuis voelen en zichzelf kunnen
zijn. De grote vraagstukken die spelen in de wereld zijn dichtbij. Zie de
vlaggen die in de eetzaal hangen (zie foto).
 

Heilige grond
Ik ga graag naar Iona. God is overal
dezelfde. Ik niet. Misschien komt het
daardoor dat ik op Iona soms ervaar
dat de Eeuwige tastbaarder is, alsof
God een draad van betekenis weeft
in mijn soms rommelige bestaan en
in een wereld vol vragen. Dat maakt
de grond voor mij heilig.
Mozes ontmoet God in woestijnzand
bij een brandend braambosje. En het
zand wordt heilige grond.
Zacheüs ontmoet Jezus in zijn huis
en zijn huis wordt heilige grond.
In de slotwoorden van het Matteüs-
evangelie lezen we dat Jezus na zijn
opstanding zijn vrienden niet ont-
moet in de heilige stad Jeruzalem
maar in Galilea, de plek waar ze van-
daan komen. Waar ze hun brood
verdienen met vissen en waar hun
familie woont. Daar zullen ze Jezus
zien en wacht Hij hen op.
 
Naar huis
Op Iona kan je niet blijven. If we stay
on holy ground, we will lose the miracle we
have found, horen we bij vertrek. Zelfs
de stafleden van de Iona Community
mogen maximaal drie jaar achter el-
kaar op Iona blijven. Daarna moeten
ze weer naar huis, naar de gewone
en gewonde wereld. In de viering in
de Abbey op vrijdagmorgen bidden
de vertrekkende gasten: ‘Neem ons mee
naar buiten, God. Want dat is de enige
rechtvaardiging voor het voortbestaan
van dit gebouw...’.
 
Thuis
De heilige Augustinus vond het maar
onzin, al die heilige plaatsen en de
stromen pelgrims die dat opleverde.
God zoek je met je hart en niet met
je voeten, was zijn opinie. En daar zit
veel in want het heilige is vaak dich-
terbij dan je denkt. Maar sommige
mensen hebben soms een omweg
nodig - of een pleisterplaats - om dat
steeds weer opnieuw te ontdekken.
Ik ben zo iemand.
 
Ds. Hanneke Ruitenbeek

5



In Memoriam
Op 30 augustus 2022 is overleden 
Wil Bakker-Meijer. Vroeger woonde
zij aan de Zuidergeeststraat. De laat-
ste tijd in de Polder Résidence in
Breezand.
Het afscheid was op 6 september in
de Witte Kerk. Dochter Gré sprak als
eerste over de levensloop van haar
moeder. Dochter Corien voerde
eveneens het woord.
De overdenking ging over het lied ́ Er
is een land van louter licht´. Wil Bak-
ker-Meijer werd geboren op een
boerderij aan de Uitgeesterweg in
Limmen, omringd door het land in de
polder.
Daarna kwam de bijbelse achter-
grond van het lied naar voren. Op de
berg Nebo gaat in vervulling waar
Mozes zo intens naar heeft uitgezien.
Hij zal het land zien van Gods belof-
ten, in alle windrichtingen. God laat
hem meer zien dan je met je blote
oog kunt zien. Op dat zien komt het
kennelijk aan, op dat geloof. Mozes
zal op de Nebo sterven ´op de mond
van God´ letterlijk. In de ´kus des
doods´ zeggen de rabbijnen, neemt
de Heer de levensadem terug die hij
aan zijn schepsel ooit gegeven heeft.
De vertelling over Mozes´dood is
geen litanie van treurigheid.
Al de woorden van Mozes blijven
bewaard in de vijf boeken van Mozes,
die aan het begin van de Bijbel staan
opgetekend. Het slot van het vijfde
Boek van Mozes wordt in de synago-
ge in één adem gevolgd door het
begin van Genesis, met daarin ´Er zij
licht´
Wil Bakker kende de taal van de staat
Israël. Zij heeft jarenlang in Alkmaar
Ivriet geleerd. Zij liet zich er niet op
voorstaan, zo was zij niet. Tijdens een
reis naar Israël kon zij eens een stuk
toelichting van de gids vertalen voor
haar reisgenoten. Heel bijzonder is
dat zij in de Polder Résidence enkele
woorden in het Ivriet kon wisselen
met een medebewoner die ook die
taal kende.
Wil Bakker was een gelovige vrouw.
Zij volgde van harte de kerkdiensten.
Zij diende de gemeente als ouderling.
In kleiner verband maakte zij deel uit
van een gebedsgroep van vrouwen.
Ons contact is de jaren door steeds
sterker geworden. Zij nam deel aan
de gespreksgroep, die ik leidde. Wil en
haar man Ton Bakker waren nauw

betrokken bij het contact met de
partnergemeente Melaune in het
oosten van Duitsland. Zij waren te-
vens bereid om als begeleiding per
auto mee te gaan met de fietstocht
ter gelegenheid van het tienjarig
contact met Melaune.
Over het land van louter licht kun je
alleen maar in terughoudendheid
spreken. Alles wacht, alles is in af-
wachting naar dat onbekende land.
De eeuwige God is haar een woning
en onder haar Zijn eeuwige armen.
Geloven geeft van het eeuwig leven
een soort glimp.
Troost en sterkte voor haar familie en
de mensen die haar missen.
Ds. F.J. van der Wind
 
 

Op 12 september 2022 is overleden
Theresia van Andel. Vroeger woon-
de Esther van Andel aan de Ringweg.
De laatste tijd in Festina Lente in As-
sendelft.
Het afscheid was op 16 september in
de Witte Kerk.
In haar huis aan de Ringweg had Es-
ther van Andel zich omringd met haar
kunstwerken. In de kamer viel mooi
licht op haar werk. Toen zij naar As-
sendelft verhuisde schonk zij mij een
van haar beeldhouwwerken. Een
abstract werk. Massieve steen, Een
paar grove lijnen heeft zij in de steen
gebeiteld. Ik kijk graag naar de sub-
tiele kleurnuances en naar de kron-
kelige blootgelegde aders. Een stuk
heeft zij onbewerkt gelaten
Vooral dat stuk associeerde ik met de
dialoog bij de rots tussen Mozes en
God uit Exodus 33. God wil dat Mozes
onder leiding van een engel het volk
naar het land zal leiden. Mozes wil
graag meer begeleiding. Hij wil meer
zekerheid. Mozes bidt of God hem
zijn heerlijkheid wil laten zien. Op zijn

hartstochtelijke vraag klinkt: bij Mij is
een plaats op de rots waar je kunt
staan. Bij Mij is er een plaats. Als je
daar staat zal ik je beschermen met
mijn hand en daar zul je slechts de
achterzijde, de rugzijde van Mij kun-
nen aanschouwen. Maarten Luther
heeft in een dispuut gezegd, dat de
rugzijde de lijdende God toont, de
God die zelf de weg van lijden, dulden
en geduld meegaat met mensen.
Esther hield van de natuur, van die-
ren, van vogels en vlinders. Zij had zelf
huisdieren. Zij had een prachtige
wilde tuin.
Esther van Andel was een gelovige
vrouw. Zij diende de gemeente als
ambtsdrager. Eerst als diaken. Daarna
was zij tevens scriba. Zij was vasthou-
dend en kritisch. Zeer trouw in het
bijwonen van de kerkdiensten. Zij
volgde de gesprekskring op woens-
dag. Zij was ook vriend van de Re-
monstranten. Zij was maatschappe-
lijk betrokken bij de wereldwinkel en
natuurorganisaties.
Qua professie was zij vroeger altijd
bibliothecaresse geweest.
Toen haar leven gecompliceerder
werd kon zij tenslotte niet meer op
zichzelf blijven wonen. Haar neven
en nichten hebben haar steun gebo-
den en met alles geholpen. Zij was erg
blij dat zij, gemeenteleden en andere
bekenden trouw op bezoek kwamen
in Heiloo en later in Assendelft. Daar
kwam langzaam haar leven ten einde.
Die steen zegt: er is plaats bij Mij in
de holte van de rots, onder de be-
scherming van Mijn hand. Haar ge-
dachtenis zij ons allen tot zegen.     
Ds. F.J. van der Wind
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Functie elders...
Op zondag 11 september j.l. aan het
eind van de kerkdienst werd tegelij-
kertijd in Heiloo en Limmen bekend-
gemaakt dat wij met ingang van 1
januari 2023 ons ambt in Heiloo en
Limmen neerleggen. Na bijna 13 jaar
vinden we het tijd geworden om te
gaan. In de afgelopen tijd hebben we
gesprekken gevoerd met het mobili-
teitsbureau van de Landelijke Protes-
tantse Kerk en zijn we toegelaten tot
het register van ‘ambulante predikan-
ten’. Met ingang van het nieuwe jaar
zijn we door die landelijke kerk dan
ook inzetbaar in gemeentes waar dat
nodig is.
In de praktijk zal dat betekenen dat
we voor kortere tijd - minimaal zes
maanden, maximaal twee jaar -
werkzaam zullen zijn in verschillende
gemeentes in Noord-Holland of - als
dat gewenst is, ook daarbuiten.
We nemen deze stap bewust - het
geeft ons meer vrijheid en betekent
een nieuwe uitdaging -maar we doen
het toch ook met een beetje pijn in
het hart. We hebben - al was dat na-
tuurlijk met ups en downs - een
goede tijd gehad in Heiloo en Lim-
men.
In overleg met de kerkenraad is be-
sloten dat onze afscheidsdienst in
Heiloo wordt gehouden op zondag
11 december in de morgendienst.
Voor Limmen wordt dat nog nader
bepaald.
In de komende tijd zullen we natuur-
lijk nog gewoon aan het werk zijn, al
zullen diverse bezoeken natuurlijk
ook een beetje het karakter krijgen
van afronding van onze ambtsperio-
de.
De kerkenraden van Limmen en Hei-
loo bezinnen zich op stappen die
genomen moeten worden voor onze
opvolging.
Ds. Hanneke Ruitenbeek
Ds. Edward Kooiman

Vacante gemeente,
hoe nu verder?
HEILOO - Op 11 september hoorden
wij als gemeente, dat onze twee
predikanten gaan vertrekken per in-
gang van 1 januari a.s. Wij wensen
hen natuurlijk heel veel succes in hun
verdere werkzame leven. In de mor-
gendienst van 11 december nemen
we afscheid van hen in een feestelij-
ke dienst.
 
Hoe nu verder?
De kerkenraad heeft besloten om, net
als een vorige keer, zes mensen uit
Heiloo in de voorbereiding-commis-
sie te vragen en twee mensen uit
Limmen. Natuurlijk zullen enkele
kerkeraadsleden zitting nemen in de
commissie. Voor nadere inlichtingen
kunt zich bij mij melden.
Ondertussen maakt de kerkenraad
een profielschets van onze gemeen-
te naar aanleiding van het onlangs
besproken Plan van Aandacht. We
hebben besloten om in alle rust te
zoeken naar een voorganger voor in
principe een fulltime baan. Een ge-
deelte van het werk zal dan waar-
schijnlijk, net als op dit moment, in de
Protestantse Gemeente van Limmen
worden besteed.
Laten we in geloof elkaar vasthouden
en ondersteunen, dan zien we ook
deze onzekere periode optimistisch
tegemoet.
Roelie van Diest
Voorzitter Kerkenraad Heiloo 

Uit de kerkenraad
van Limmen 
Tijdens de afgelopen kerkenraadsvergade
ring werd begonnen met de vraag waar
ieder zich persoonlijk zorgen om maakt in
deze tijd. Die zorgen kennen we allemaal:
oorlog, armoede, de toekomst voor onze
kinderen, de energiecrisis, de verharding in
onze maatschappij, enz. Daar is eenieder
mee bezig, maar het is ook belangrijk om
dankbaar te kunnen zijn voor de dingen die
wel goed gaan en daarvoor sprak Edward
een dankgebed van Niek Schumann uit.
 
Beide predikanten, Hanneke en Ed-
ward waren aanwezig en zij vertel-
den over hun vertrek per 1-1-2023 en
waarom zij voor de komende jaren
van hun loopbaan hiervoor hebben
gekozen. Zondag 11-9 is men in beide
gemeenten na de kerkdienst door
Hanneke en Edward geïnformeerd.
In samenwerking met de kerkenraad
van Heiloo zal nader overlegd wor-
den over de voorbereiding van de
procedure voor een nieuwe predi-
kant.
Het archief van het kerkgebouw in
Limmen is gedigitaliseerd tot 1998.
Plan is  om het papieren archief vanaf
die tijd tot nu toe ook te laten digita-
liseren.                      
In het kader van het onderhoud is de
vloer in de kerk geëgaliseerd en is het
kerkelijk erf opgeknapt met schelpen.
Daarnaast is er de zorg om de stijgen-
de energieprijzen en de maatregelen
die genomen moeten worden om te
isoleren. Dat is niet eenvoudig, omdat
de kerk een rijksmonument is.
Vanuit de diaconie en het pastoraat
worden nieuw ingekomenen be-
zocht en gemeenteleden bij een
verjaardag, een jubileum of bij ziekte.
Het is moeilijk om te signaleren of er
bij mensen problemen zijn, of er ar-
moede is, of kinderen misschien
zonder eten naar school gaan. Nu zal
geprobeerd worden om middels een
folder op scholen -via de besturen-
te achterhalen waar het minder goed
gaat en misschien hulp geboden kan
worden.
Voor de komende tijd wordt uitge-
zien naar de muzikale begeleiding
tijdens de Kerstnachtdienst en op 1e
Kerstdag.
Elleke Metz
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Collectes bij de kerkdiensten

Kalender 2023
De Zendingserfgoedkalender 2023
toont wandkleden met als thema een
nieuwe weg met Christus, naar het
verhaal van de Emmaüsgangers. De
weergegeven Bijbelverhalen zijn
ontworpen door de tot nu toe be-
kendste Chinese christelijke kunste-
naar, de heer He Qi. Maar de wand-
kleden zouden nooit zo bekend zijn
geworden, als ze niet kunstig op tra-
ditionele wijze geweven zouden zijn
door vrouwen van de Tujia minder-
heid in China. De kalender is niet al-
leen mooi voor uzelf, maar ook als
geschenk voor vrienden en kennis-
sen.
De 2023 kalender is verkrijgbaar via
de ZWO-commissie van Heiloo (Ed
van den Berg, 072 – 532 2818 of ed-
berg51@planet.nl). De prijs is €10 per
kalender, vanwege een donatie van
kalenders komt het gehele bedrag ten
goede aan het ZWO-project

16 okt. Limmen: Zending Indonesië
Wereldvoedseldag
Op het Indonesische eiland Java
wonen veel boerengezinnen die
nauwelijks kunnen rondkomen. De
Javaanse Kerk helpt boeren en boe-
rinnen om coöperaties op te zetten,
waardoor ze minder afhankelijk zijn
van tussenhandelaren en een hogere
prijs voor hun producten krijgen. De
kerk leert boeren ook hoe je duurza-
me landbouw bedrijft en hoe je met
lokale gewassen gevarieerd kunt
koken. Dankzij de irrigatiesystemen
die zijn aangelegd, hebben de boeren
de komende jaren grotere opbrengst
tijdens de oogst. Geef boerengezinnen via
Kerk in Actieeen beter inkomen!

23 okt. Limmen: Pro Rege / PIT
De Stichting Koninklijke PIT Pro Rege
is de oudste en meest actieve wel-
zijnsorganisatie voor militairen en
veteranen. Sinds de oprichting van de
Nederlandse Militaire Bond in 1874
hebben de steun van donateurs en
kerken inhoud gegeven aan ‘driester-
ren’ zorg (voor lichaam, ziel en gees-
t) voor hen die zich inzetten om onze
vrijheid te bewaken, te verdedigen en
zo nodig te bevechten. De stichting
verstrekt onder meer een speciale
krijgsmachtbijbel zodat militairen in
alle omstandigheden troost kunnen
putten uit Gods woord.

30 okt.: Amnesty International
Amnesty International werkt voor
naleving van de Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens en an-
dere internationale verdragen en
verklaringen voor de mensenrech-
ten. Zij doen over de hele wereld
onderzoek naar schendingen van de
mensenrechten en voeren actie om
die schendingen tegen te gaan.
Zij verdienen onze steun.

6 nov. Limmen: Kerk in Actie 
Zending in Zambia
De laatste jaren groeien de kerken
hard in Zambia. Ruim 80% van de
bevolking is christen. Met de groei
van de kerken neemt de vraag naar
goede predikanten toe, vooral op het
platteland. Op de theologische uni-
versiteit krijgen de studenten niet
alleen theologisch onderwijs: omdat
op het platteland van Zambia extre-
me armoede heerst, leren de predi-
kanten ook hoe ze de gemeenteleden
in de dorpen kunnen helpen en zo
kunnen bijdragen aan de ontwikke-
ling van de dorpsgemeenschappen.

23 oktober Heiloo: Sing a Long
Sing-a-long Heiloo is een communi-
ty voor mensen met geheugenpro-
blemen én hun mantelzorgers. On-
der leiding van Maartje de Lint zingt
deze groep in de Ter Coulsterkerk.
Het blijkt een stimulerende en fijne
middag te zijn. Wij steunen dit werk.

16 okt. Heiloo: Voedselbank Alkmaar
De voedselbank steunt, door het tij-
delijk verstrekken van voedselpak-
ketten, burgers die om zwaarwegen-
de, veelal financiële redenen een
periode niet of slechts gedeeltelijk in
hun eigen voedselvoorziening kun-
nen voorzien. Zij doet dit door inza-
meling van levensmiddelen bij han-
del en industrie. Daarmee wordt te-
vens verspilling en vernietiging van
voedselvoorraden tegen gegaan en
springt de Voedselbank Alkmaar (e.o.)
in het gat tussen deze overschotten
en de armoede in de regio.

6 november Heiloo: De Engelenbak
Vanuit “De Engelenbak” in Heerhugo-
waard worden zowel in de gevange-
nis als daarbuiten activiteiten georga-
niseerd met het oog op ondersteu-
ning van het Gevangenispastoraat.
Support en ondersteuning van om-
liggende kerken is daarvoor nodig.
Ook vrijwilligers uit onze gemeente
zijn daarbij betrokken.
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Herfstpelgrimage

 
Eén van de geplande zomerpelgri-
mages is niet doorgegaan omdat het
die dag stroomde van de regen (nét
die ene dag, deze zomer).
 
Ik maak er een herfstpelgrimage van
en wel op dinsdag 25 oktober. We
starten om 14.00 uur bij het Oesdom,
dat is de winkel op het terrein van
Onze Lieve Vrouw ter Nood aan de
Hoogeweg 65 te Heiloo (het putje).
 
Zoals we nu dus weten kunnen weer
en omstandigheden roet in het eten
gooien dus het is van belang dat je je
even van te voren opgeeft.
Aan het eind van de pelgrimage is er
koffie. Rond 16.00 uur kan ieder weer
naar huis.
 
Ds. Hanneke Ruitenbeek 
hruitenbeek@ziggo.nl

ken bij wat in de Wereldraad gebeur-
de. Ik vrees dat dit minder is gewor-
den. We zijn druk met onszelf. Ik las
een verslag van theologiestudent
Geert Verschuure die naar Karlsruhe
is afgereisd. Een paar van zijn bevin-
dingen wil ik met u delen.
 
"De dorpsgemeente is een mooie, ver
trouwde plek. Misschien komt u er al uw
hele leven. We weten wel dat er daarbuiten
een wereldwijde kerk is - daar bidt de domi
nee voor - maar een echt besef ervan…
Niets kon mij voorbereiden op een werke
lijke ontmoeting met de wereldkerk. Niet
alleen in de vieringen en inbreng in verga
deringen merk je hoe veelkleurig onze fa
milie van zusters en broeders is.
Ook word je realistischer. De Wereldraad
met 352 lidkerken: dat moet toch wel dé
place to be zijn?! Dat is zeker zo. Tegelijk leer
je zien dat de Wereldraad verre van perfect
is. Je hoeft geen afgevaardigde te zijn om
te zien dat veel tegenstrijdige belangen,
onderliggende spanningen, en politieke
motieven grote rollen spelen in de organi
satie en het verloop van de assemblee.
Oecumene moet je zeker niet idealiseren.
Gezamenlijke eucharistieviering is niet
mogelijk, en soms is het veelzeggend welke
zaken niet ter tafel komen. Wel biedt ook de
assemblee ruimte om die breuklijnen te
verkennen. De sfeer is uiterst open. Ook de
wonden van onze wereld komen aan de
orde. In feite besteed je daar de meeste tijd
aan. Gelukkig niet alleen aan de vergader
tafel; als christenen onder elkaar hebben
we ook het kyrie-gebed en de schuldbelij
denis, waardoor er ook hoop op genezing
is.
‘Christus beweegt de wereld tot verzoening
en eenheid’ – het assemblee-thema. Als je
mij vraagt waar je die eenheid het beste
ziet, denk ik toch primair aan de vieringen.
Samen bidden en zingen biedt de diepste
eenheid, zelfs als die eenheid soms in een
vergadering niet bereikt kan worden.
De beweging van Christus’ liefde begint
voor mij in de gezamenlijke dans bij het lied
waarmee we uit elkaar gingen: 
move when the Spirit says move."
 
Ds. Hanneke Ruitenbeek

Wereldraad van Kerken
Van 31 augustus tot en met 8 septem-
ber j.l. werd de 11e Assemblee van de
Wereldraad van Kerken gehouden in
Karlsruhe. In mijn studie theologie
was Zendingswetenschappen mijn
hoofdvak en ik was altijd heel geïnte-
resseerd in de Wereldraad. De Assem-
blees hebben grote impact gehad op
het verstevigen van de wereldwijde
oecumene. Ook in Nederland waren
de lidkerken en gemeenten betrok-

Dank van Ihor
Wij willen graag ons verhaal vertellen
en tevens onze Heiloose vrienden
bedanken voor hun hulp.
Helaas zijn wij voor de 2e keer ge-
dwongen om voor de oorlog te
vluchten, wij komen uit de Donbass
regio. Het was moeilijk om dit aan
onze zoon uit te leggen, waarom de
wereld oneerlijk is en we moesten
vluchten..
Waarom kozen we Holland? De reden
is dat we wisten dat Hollanders op-
rechte mensen zijnen vriendelijk. Zij
houden, net als wij, van vrede, daar-
om begrijpen ze ons en natuurlijk
zouden we met hen kunnen praten
in het Engels.
Nu zijn we veilig, maar nog steeds
kunnen we niet wennen aan het ge-
luid van vuurwerk en vliegtuigen in
de lucht, omdat dat ons angst aan-
jaagt en dat maakt ons gespannen.
 
Hier willen we banen vinden, zodat
we de noodzakelijke levensbehoef-

ten kunnen kopen en onze familie in
Oekraïne kunnen helpen.
We hebben geen idee, hoelang dit zal
duren, omdat we al 8 jaar in afwach-
ting van het einde van deze ellende
leven. We zijn blij hier nieuwe kennis-
sen te vinden en wellicht kunnen we
het dorp ook helpen op één of ande-
re manier, weet dat als u hulp wilt, we
altijd bereid zijn die te geven.
 
We danken voor het warme welkom,
voor het vinden van een woonplek,
alle vriendelijkheid en hulp, de kasten,
fietsen, bureaus en de zelfgebreide
trui voor onze zoon (Siep). En natuur-
lijk dank aan de gemeente en rege-
ring voor hun hulp aan ons en ons
land. Alleen samen kunnen we deze
onfortuinlijke situatie doorstaan. Eu-
ropa is verenigd zoals nooit tevoren,
ieder mensenleven is belangrijk.
Dank voor jullie vriendelijkheid, dank
aan prachtig Holland.
 
Slava Ukraini ! Glorie aan de helden.
Ihor
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vervolg Rond de Waterput
vervolg (van pag.11) Stilte en Meditatie
Op donderdag 3 en 17 november, om 20.00 uur in de
kapel van de Ter Coulsterkerk, worden we stil en me-
diteren we rondom dit thema. Je hoeft geen geoefende
‘stilzitter’ te zijn! Iedereen blijft altijd een beginneling.
We beginnen met een introductie en een stilte- en me-
ditatie- oefening rondom een (bijbel)tekst. Rond 21.00
uur kan je dan naar huis of meedoen aan een gezamen-
lijk nagesprek.
Ds. Hanneke Ruitenbeek zal deze avonden begeleiden.

Preek van de Leek
Twee (s)prekers delen op een zondagmiddag in de Witte Kerk
te Heiloo hun inspiratie en levenswijsheid met ons.
Ook dit jaar heeft Rond de Waterput weer twee dorpsge-
noten bereid gevonden om een ‘Preek van de Leek’ te
houden. Zij trakteren ons in zo’n 45-60 minuten op le-
venslessen en delen met ons hun bronnen van inspiratie.
Doorgaans wordt de ‘preek’ afgewisseld met door hen
zelf uitgekozen muziek. Na afloop is er gelegenheid om
- onder het genot van een drankje - na te praten met de
(s)preker en met elkaar. De toegang is vrij; bij de uitgang
is er een collecte ter bestrijding van de onkosten.
 
Voor de eerste ‘Preek’ - zondag 6
november; 16.00 uur - hebben
we Joop Tulp uitgenodigd.
Joop (Pingjum, 1953) bracht
zijn jeugd in Franeker (Fr-
jentsjer) door. Hij werd in
1975 onderwijzer, en later
intern begeleider, op De Ark
in Heiloo (nu 'De Duif'). Na
2004 had hij dezelfde func-
ties op scholen in Schermer-
horn, Heemskerk en Alkmaar.
Na zijn pensionering werd hij actief bij het vluchtelingen-
werk. Momenteel is hij betrokken bij ‘Heiloo voor Elkaar’,
een organisatie die hulp biedt aan statushouders.
Daarnaast is hij secretaris van de Historische Vereniging
Heiloo. Al meer dan 40 jaar maakt Joop studie van
Sint-Nicolaas en Sinterklaastradities. Hij verzorgt er met
veel plezier presentaties over. 
Hij zingt bij Ût Mannûhkoor uit Alkmaar, dat zijn preek
muzikaal zal omlijsten.

Mozart van wonderkind tot Requiem
Wie waren zijn leermeesters? Wie of wat heeft hem geïnspireerd?
Wie was de mens Mozart? Wie was de componist Mozart?
Marianne Mulder van Rumpt zal de 18de eeuw toespitsen op
het leven van de componist Wolfgang Amadeus Mozart.
Hierbij zullen de volgende omgevingsfactoren aan bod
komen: de kaart van Europa, het reizen, de sociologie,
religie, cultuur en de belangrijkste stromingen Verlichting
en Sturm und Drang.
Deze lezing op donderdag 10 november om 19.45 uur 
in de koffiekamer van de Ter Coulsterkerk zal met talrijke
korte luisterfragmenten gelardeerd worden.

Rilke en de herfst
De herfst is, net als de andere seizoenen, in veel gedich-
ten een beeld van een bepaalde fase in het menselijk
leven. Je kijkt terug naar wat er gebeurd is, wat voorbij
is, en niet meer zal komen.
 
Een van de beroemdste gedichten over de herfst is
Herbsstag van de dichter Rainer Maria Rilke. Hij schreef dit
gedicht in september 1902, op 27-jarige leeftijd. De Ne-
derlandse vertaling staat op de achterkant van dit blad.
 
Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr gross.
Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,
und auf den Fluren lass die Winde los.
 
Befiehl den letzten Früchten voll zu sein;
gib ihnen noch zwei südlichere Tage,
dränge sie zur Vollendung hin und jage
die letzte Süsse in den schweren Wein.
 
Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.
Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,
wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben
und wird in den Alleeen hin und her
unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.
 
Rilke schreef dit gedicht in Parijs, waar hij werkte aan een
biografie van de beeldhouwer Rodin. Zijn vrouw, de
beeldhouwster Clara Westhoff, had hij, met hun dochter-
tje, achtergelaten in het Duitse kunstenaarsdorp Worps-
wede. Het was voor hem een moeilijke tijd, waarin hij
leed aan eenzaamheid.
 
Het is een gedicht dat melancholie uitstraalt over het
verstrijken van de tijd. De eerste twee coupletten spreken
God aan, zoals ook psalmen dat wel doen, en roepen hem
op de oogstperiode af te sluiten en de herfst te laten
beginnen. Die twee coupletten lijken dus op een gebed.
 
Na de eerste twee coupletten is er een wending: het
laatste couplet gaat over het lot van de mens, die zich
moet instellen op eenzaamheid. In het menselijk leven
kan er een moeilijke periode komen, door ouder worden
of doordat het niet gemakkelijk is een plaats te vinden
onder de mensen.
 
Biedt het gedicht troost? Ja, in die zin dat de lezer zich
kan herkennen in dit beeld van het menselijk leven, met
zijn goede, maar ook zijn moeilijke dagen. Er is dus een
menselijk lot dat we delen. En ook in die eenzaamheid
blijft er de mogelijkheid van menselijk contact door het
schrijven van lange brieven (wat Rilke dan ook heel veel
heeft gedaan).
 
Geert Booij
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Rond de Waterput

6 okt.  20 u.  Les van Simone Weil in crisistijd Ter Coulsterkerk

12 okt.14.30u. Bijbels-ABC Deutero-Jesaja 'Ons Huis'

20 okt.19.30u. Zin in Film - verrassingsfilm Ter Coulsterkerk

27 okt. 20 u.  Achterom: 'Als daar muziek voor is' Ter Coulsterkerk

29 okt. 15.30u. Kindertheater 'Alles andersom' Witte Kerk

2 nov. 20 u.  Zin in kunst - Limmen 'Ons Huis'

3 nov. 20 u.  Stilte en meditatie Ter Coulsterkapel
6 nov. 16 u.  Preek van de Leek: Joop Tulp Witte Kerk

10 nov. 19.45 Mozart, van wonderkind tot Requiem Ter Coulsterkerk

  

Simone Weil (1909-1943) is seculier
opgevoed, met een
puur wetenschap-
pelijke belangstel-
ling, die zowel de
filosofie als de
exacte vakken be-
treft. Zij is een politiek activiste en
komt op haar 26ste tot ‘geloof‘. Haar
korte, onstuimige en geëngageerde
leven wijdt ze aan het vinden van ‘de
waarheid’. De waarheid van God is op
aarde te vinden in de messiaanse
gestalte, vooral in de ‘unieke Zoon’.
Haar houding maakt haar tot een
vlijmscherpe analytica van de werke-
lijkheid. Een christelijke anarchist? Ze
wil zichzelf volledig weggeven om
ruimte te maken voor de lijdende
ander, in wie zij God én de wereld
tegenkomt. 
Hoe zou zíj deze crisistijd analyseren
met haar ideeën en methoden?
Wie: Hittjo Hummelen
Wanneer: donderdag 6 oktober, 20.00 uur
Waar: Ter Coulsterkerk, Holleweg 111
Bijdrage: collecte bij de uitgang
 

Bijbels-ABC Deutero-Jesaja
De profetie van Jesaja bestaat uit drie
delen uit verschillende perioden in de
geschiedenis van Israël. Het eerste
deel (hst. 1-39) stamt uit de tijd voor
de ballingschap. Het tweede deel (hst.
40-55) hoort thuis in de ballingschap.
En het laatste deel (hst. 56-66) is
ontstaan net voor of tijdens de terug-
keer van Nehemia naar Jeruzalem.
Wij richten ons deze winter op het
middengedeelte, ook wel de tweede
Jesaja of Deutero-Jesaja genoemd.
Ds. Dick Nicolai (dicknic@ziggo.nl)
Woensdag 12 en 26 okt. en 9 nov. 
om 14.30 uur in 'Ons Huis' in Limmen

Zin in Film: Verrassingsfilms
In het najaar van 2022  kijken we
weer naar een aantal films die net wat
dieper graven dan de meeste door-
snee films op televisie of de bioscoop.
Dit seizoen hebben we geen speciaal
thema waar de films binnen passen.
Het zijn eerder losse thema’s per film,
‘verrassingsfilms’ in de stijl van de
laatste jaren. Na elke film is er - voor
de liefhebbers - altijd een korte  na-
bespreking. In verband met de lengte
van sommige films beginnen we tel-
kens om 19.30 uur!
Wie: ds. Edward Kooiman
(ejkooiman@ziggo.nl ; tel. 888 55 50)
Wanneer: donderdag 20 oktober en
24 november om 19.30 (!)uur in de
Ter Coulsterkerk; ca. € 4,- per avond

Als daar muziek voor is …
een uurtje poëzie en muziek met Achterom
Voor ervaringen als verlangen, troost,
hoop, verdriet, ongeloof, verwonde-
ring, geloof en teleurstelling schieten
woorden te kort.
Gelukkig is er muziek om uiting te
geven aan het onzegbare dat in die
ervaringen ligt. Gelukkig is er de
speelse taal van poëzie om dichter bij
dat onuitsprekelijke te komen.
Kom en geniet met ons van het ver-
rassende dat poëzie en muziek aan
het leven geeft.  
Wie: Henk Engel, Hans van der Laan,
Henk van Meegen en Jan Tulp.
Donderdag 27 oktober 20.00 uur in
de Ter Coulsterkerk (coll. bij uitgang)

De les van Simone Weil?

'Alles andersom'
Kindertheater voor kleine, grote en 
volwassen kinderen
Matthijs Vlaardingerbroek is verha-
lenverteller, buikspreker en gooche-
laar en maakt voorstellingen voor
kerken en scholen. Hij komt niet al-
leen maar neemt zijn goede maatje,
buikspreekpop Henkie, mee. Ook zijn
er goocheltrucs. Zo komen we samen
heel dicht bij het verhaal van de ver-
loren zoon dat Matthijs wil vertellen.
Voor iedereen en met name kinderen
met hun (groot)ouders en/of verzor-
gers zijn van harte welkom.
Na de voorstelling willen we er nog
een gezellige boel van maken met
een zoet-buffet. Voor de allerjong-
sten wordt kinderoppas geregeld.
 
Graag aanmelden bij ds. Hanneke
Ruitenbeek (hruitenbeek@ziggo.nl)
Wanneer: zaterdag 29 oktober 15.30 -
16.30 uur; Kerk open va 15.00 uur;
Witte Kerk, Heiloo (vrijwillige bijdrage)

Zin in Kunst - Limmen
Op deze avond bespreken we een 8-
tal belangrijke kunstwerken (vooral
schilderijen) ‘met een verhaal’: van
Picasso tot Vermeer, van Rembrandt
tot Michelangelo.
In de geschiedenis van de schilder-
kunst wordt veel gebruik gemaakt
van bijbelse verhalen of religieuze
motieven. Maar herkennen we al de
verwijzingen nog wel?
Kennis van de kunstgeschiedenis is
hiervoor geen vereiste. Wel een ‘open
blik’ en een ‘open mind’.
Wie: ds. Edward Kooiman
Woensdag 2 november 20.00 uur; 
‘Ons Huis’, Zuidkerkenlaan 23 in Lim-
men; bijdrage € 3,- pp

Stilte en meditatie
Op twee avonden in november ben je wel
kom op de Stilte- en Meditatiekring.
November is de maand van Allerzie-
len, Allerheiligen en Eeuwigheids-
zondag. Een maand van gedenken en
herinneren dat vaak gepaard gaat
met rouw en afscheid nemen. Wat
was moet een plek krijgen om weer
vooruit te kunnen en nieuwe wegen
te ontdekken.        Vervolg op pag. 10 !
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Herfstdag
 
Heer: het is tijd. De zomer was zeer groots.
Leg op de zonnewijzers thans uw schaduw,
en stel de velden aan de winden bloot.
 
Beveel de laatste vruchten rijp te zijn;
verleen hun nog twee zuidelijker dagen,
stuw hen naar de voleinding, Heer, en jaag
de laatste zoetheid in de zware wijn.
 
Wie nu geen huis heeft, bouwt het ook niet meer.
Wie nu alleen is, zal het nog lang blijven,
zal waken, lezen, lange brieven schrijven,
in lanen rusteloos dwalen, telkens weer,
als op de wind de blaren zullen drijven.
 
Rainer Maria Rilke
vertaling Anton Korteweg


