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Gemeentezondag Heiloo 
18 September ‘In beweging gezet’ 
over beïnvloeding, manipulatie en inspiratie
 We zijn blij dat we op 18 september weer een gemeen-
tezondag kunnen organiseren zoals we dat gewend zijn.
Dus met een Thomasviering, inclusief Heilige Chaos en
na afloop de ontmoeting en een aantal workshops
waarvoor u van harte uitgenodigd wordt. De dag wordt
traditiegetrouw afgesloten met een maaltijd. Het is fijn
om als gemeente zo’n dag met elkaar te vieren.
 
Het thema: ‘In beweging gezet’, over beïnvloeding, manipulatie
en inspiratie' is gekozen omdat we in een tijd leven waar-
in we van alle kanten beïnvloed worden door onder an-
dere social media, praatprogramma’s en vele andere
bronnen. Dat hoeft niet altijd negatief te zijn maar stelt
ons wel de vraag: weten we waar we naar kijken, weten
we wat we lezen? Hoe ga je om met die veelheid van
prikkels?
Een mooie kant van beïnvloeding is dat je door anderen,
door iets anders kan worden geïnspireerd, in beweging
gezet. We zijn daarom ontzettend benieuwd wie of wat
uw inspiratiebron is. Wie heeft u in beweging gezet? Dat
kan iedereen zijn, van politica tot musici, van Majoor
Bosshardt tot de Dalai Lama.
 
We willen u vragen om uw bron van inspiratie door te
geven. Een naam is voldoende. Tijdens één van de
workshops zullen we hier verder bij stilstaan en met elkaar
delen wie of wat ons in beweging zette of nog zet.
Mail de naam naar a.martens@pknheiloo.nl of whatsapp
naar: 06 22494089. We hopen op een grote respons.
 
Ook in de kinderkring zal dit onderwerp aan de orde
komen. Waarbij de nadruk meer kan liggen op influen-
cers. Hoe beïnvloeden zij het denken van de kinderen?
 
Programma: 
10 uur: Thomasviering waarin ds. Edward Kooiman, ds.
Hanneke Ruitenbeek en pastor André Martens voor zullen
gaan. One More Voice verleent muzikale medewerking.

11.30-13.30 uur: Na de viering is er natuurlijk eerst koffie,
thee of limonade met iets lekkers erbij.
Daarna zijn er workshops en we sluiten af met een geza-
menlijke maaltijd.
Pastor André Martens

Gemeentezondag Limmen
Zondag 2 oktober: 'Pelgrimeren'
 
Om 10 uur begint de kerkdienst, waarin ds. Edward
Kooiman voorgaat. Het thema is 'pelgrimeren'. De muzi-
kale omlijsting is in de vertrouwde handen van Sybren
Boukes met Jolanda Baltus op de hoorn. 
Na de dienst drinken wij gezamenlijk koffie in de kerk.
 
Vervolgens is er een workshopronde met twee keuzemo-
gelijkheden:
Workshop 1: Ds. Hanneke Ruitenbeek en Cees van den
Berg nemen ons mee in hun ervaringen. Hanneke, dan
net teruggekomen van een pelgrimage op Iona en Cees
over de “camino”, de pelgrimsroute naar Santiago de
Compostella.
Workshop 2: Een Emmaüs-wandeling, begeleid door ds.
Kooiman. Deze wandeling verloopt - twee aan twee -
volgens een vast patroon. Edward zal uitleggen wat de
bedoeling is.
 
De lunch wordt verzorgd door twee andere 'ervarings-
deskundigen': Margreet en Dirk Denekamp!
Rond 14.00 uur sluiten wij ons samenzijn af.
 
Opgave voor de dag via www dik.denekamp@hetnet.nl
of op een lijst in de kerk. Uiterlijk woensdag 28 septem-
ber. Voor de lunch graag doorgeven of u dieetwensen
heeft, b.v. vegetarisch of een glutenvrij dieet.
Voor wat lekkers bij de koffie vragen wij gemeenteleden
iets te bakken of mee te nemen. Dit in overleg met Mar-
greet: 072-5052871 
 
Wij hopen deze zondag als Gemeente samen op te lo-
pen!! Daarbij omziend naar hen die op afstand volgen.
 
Namens de voorbereidingscommissie, Bea Nicolai
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"De grote lijnen blijven zien..."
Na de zomerperiode start voor velen van ons 'het normale leven'
weer. Kinderen of kleinkinderen gaan weer naar school, verga-
deringen en bijeenkomsten komen weer op de agenda.
Hopelijk bent u weer wat 'opgeladen' voor de komende perio-
de. Heeft u wat afstand kunnen nemen van de dagelijkse details?
Afstand nemen is vaak nodig om 'de grote lijnen' in het leven
weer wat scherper te zien. Vakantie kan daar aan bijdragen. Wat
is werkelijk belangrijk, wat doet er werkelijk toe?
In dit nummer staat veel in het teken van vakantie-ervaringen.
Op het voorblad een prachtige kleurrijke foto gemaakt door Ad
Edelman. Zomer in Frankrijk!
Het hoofdartikel op p. 5 is van ds. Edward Kooiman. Ook hij
houdt bij vakantievieren van 'afstand nemen', bij voorkeur
wandelend in de Dolomieten.De boekbespreking van Geert
Booij is ook al van over-de-grens: 'Luther in Thüringen'. Op p.
10 schrijft ds. Hanneke Ruitenbeek over haar reis naar Iona en
de ervaringen die je daar kan hebben.
 
De redactie wenst u veel leesplezier en een goede start van het
nieuwe (kerk)seizoen!

4 Kerkdiensten - Heiloo en Limmen

5 Bespiegelingen op de berg

6- 7 Bedankjes en diversen

8 Collectes bij de kerkdiensten

9 Boekbespreking: Luther in Thüringen

10 Op weg naar Iona

11 Rond de Waterput

12 'Vriendelijkheid'

Colofon
Dit is een uitgave van de Protestantse
Gemeenten van Heiloo en Limmen
22ste jaargang nr. 6, 31 augustus 2022
 
Redactie:  Ad Edelman, Pieter Jan van Roon 
Ditje van Genderen, 072-5053449
De redactie behoudt zich het recht voor
ingezonden artikelen in te korten.
 
Vrijwillige bijdrage voor het kerkblad: 
Limmen: NL24RABO 0336 4007 64
Heiloo:    NL63INGB 0000 1833 80   
t.n.v. Prot. Gemeente o.v.v. kerkblad 2022
 
Bezorging: 
Limmen: T. van den Berg 06-17540748
Heiloo:    C. Blijleven 072 - 5334893
               c.blijleven@live.nl
B.g.g.:    K. Mosselaar 072 - 5330417
 
Volgend nummer: 5 oktober 2022
Kopij aanleveren bij: 
kerkblad@pknheiloo.nl
uiterlijk dinsdag 20 sept. '22
logo's/foto's apart aanleveren 
 
www.pknheiloo.nl
www.pknlimmen.nl
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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.: diaconiepknhei-
loo@outlook.com Bank:
Diaconie PKN Heiloo
NL85RABO0336470088
Ledenadministratie:
mw. I. Bras, 072-5320344
ledenadministratie@pknheiloo.nl

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

Kerkdiensten
4 september, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. P. Nijssen, Heiloo
collecte: KiA Myanmar
Protestantse Kerk Limmen:
ds. H. Koolhaas, Aalsmeer
collecte: KiA Myanmar
 
11 september, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. E.J. Kooiman
collecte: INLIA (zie pag.9)
Protestantse Kerk Limmen:
ds. H. Ruitenbeek
collecte: Fonds Bijz. Noden
collecte-2: Jong Protestant
 
18 september, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk:Gemeentezondag 
pastores H. Ruitenbeek, E.J. Kooiman
en A. Martens
m.m.v. One More Voice
collecte: Werelddiac. Syrië
Protestantse Kerk Limmen:
ds. P. Nijssen, Heiloo
collecte: Werelddiac. Syrië
 
25 september 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: 
ds. G. van Reeuwijk, Alkmaar
collecte: Vredeswerk Colombia
Protestantse Kerk Limmen: 
pastor R. Baas, Gouda
collecte: Vredeswerk Colombia
 
2 oktober 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. H. Ruitenbeek
collecte: Kerk&Israël
Prot. Kerk Limmen:Gemeentezondag
ds. E.J. Kooiman
m.m.v. Jolanda Baltus op de hoorn
collecte: Sticht. Noodfonds Castricum 
 
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

Tweede OPROEP voor de
poëziedienst 13 november
 
Zo om het jaar houden we in de Ter Coul
sterkerk een poëziedienst, waarbij "gedich
ten met een verhaal" worden afgewisseld
met zang en muziek. De reacties op deze
diensten zijn zeer positief en daarom gaan
we er natuurlijk mee door.
 
In de planning voor dit najaar is er
weer een nieuwe datum geprikt en
wel op zondag 13 november! Op-
nieuw is het de bedoeling om gedich-
ten die je in je hart hebben geraakt,
of waar je een bijzonder verhaal bij
hebt, of die al jaren met je meegaan,
een plek te geven in het geheel van
een kerkdienst. Diverse mensen
werkten al eerder mee, en die mogen
zich natuurlijk ook melden, al zien we
ook graag mensen die nog niet eerder
meewerkten, zodat de veelkleurig-
heid van onze gemeente nog zicht-
baarder wordt.
 
Op mijn eerste oproep, het vorige
kerkblad, reageerden drie mensen.
Maar ik zoek er zes! Daarom hierbij
een tweede oproep. Een ieder die het
leuk vindt om medewerking te verle-
nen aan deze dienst kan zich melden
bij ondergetekende. De voorberei-
ding vindt plaats eind september -
begin oktober en beperkt zich tot één
of twee avonden.
Ik zie uw reactie graag tegemoet.
Ds. Edward Kooiman
072-8885550 / ejkooiman@ziggo.nl

Zondag-autodienst-Heiloo:
Pieter Jan van Roon 06-36144828

 
Zondag-autodienst-Limmen:
Dick Nicolai: 072-7435166
bgg: Margreet Denekamp: 5052871

 

Kerkomroep
Meekijken naar of terugkijken van de
kerkdienst in de Ter Coulsterkerk:
www.kerkomroep.nl/#/kerken/21559 
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Bespiegeling op een berg...
 
 
Rust
Mijn favoriete vakantie-activiteit is een hele dag lang een
flinke berg oplopen en daarna weer naar beneden. Het
liefst doe ik dat in de Dolomieten in Italië, maar de Alpen
mogen ook. Het geeft mij voldoening, het is daarbij ook
nog gezond en hoog op zo’n berg word ik bovendien
altijd een beetje filosofisch. Van boven af bezien krijgt het
leven in het dal namelijk iets betrekkelijks. Ten opzicht
van die overweldigende natuur en die enorme bergen,
die daar al sinds mensenheugenis een beetje mooi liggen
te wezen, is al dat menselijke gekrioel beneden maar
relatief. Wat me dit jaar in het bijzonder opviel was het
verschil in snelheid. Boven op die berg voel ik een wel-
dadige rust. Daar beneden in het dal zie ik vooral veel
onrust. En eigenlijk ervaar ik dat ook in het leven van
iedere dag. Ons dagelijks leven heeft in de afgelopen
eeuw een enorme versnelling doorgemaakt op bijna alle
terreinen van het leven. En ik vraag me dikwijls af, of we
die snelheid wel bij kunnen houden; of we daarop ge-
bouwd zijn. Ik denk eigenlijk van niet!
 
Snelheid
Die versnelling vond plaats op het terrein van het vervoer:
van de postkoets naar de hogesnelheidstrein; van de
benenwagen naar het straalvliegtuig. Maar ook op ande-
re terreinen raakte alles in een versnelling: de productie-
processen in de industrie, de prestaties in de sport of de
communicatie met de andere kant van de wereld, en ga
zo maar door. De meest ingrijpende vorm van versnelling
vond wellicht plaats in de stroom van informatie en
communicatie die ons dagelijks bereikt. Of moet ik zeg-
gen: “die ons overspoelt”? In de menselijke geschiedenis
kent het zijn weerga niet. Nog maar 40 jaar geleden
stuurde ik bijvoorbeeld uit Israël, waar ik toen een aantal
maanden werkte, wekelijks een brief naar huis. Het
duurde vervolgens ongeveer twee weken voor ik ant-
woord had. Tegenwoordig worden er dagelijks wereld-
wijd ruim 100 miljard berichten verstuurd, die nagenoeg
op hetzelfde moment gelezen kunnen worden...
In 1990 moesten Hanneke en ik een half uur naar de
andere kant van het dorp fietsen in de binnenlanden van
het Afrikaanse Malawi om - op afspraak - naar Nederland
te kunnen bellen met zo ongeveer de enige telefoon in
de omtrek. Nu kun je vanaf bijna elke locatie ter wereld
direct contact hebben met bijna elke locatie ter wereld.
En voor de informatie geldt iets vergelijkbaars: een ge-
middelde zaterdagkrant bevat anno 2022 bijna nog meer
informatie dan een mens in de Middeleeuwen in zijn hele
leven te zien kreeg. De digitalisering zorgde voor een
duizelingwekkende versnelling van de stromen informa-
tie en communicatie en er lijkt geen eind in zicht. Er komt
zoveel op ons af, van oorlogen tot vluchtelingen, van
klimaat tot economie, dat het eigenlijk teveel is om te
bevatten.
 
Veel te snel
Van al die indrukken kun je zelfs ‘burn-out’ raken; een

term die aangeeft dat de snelheid zo hoog wordt dat alle
brandstof is opgebrand. We leven dikwijls veel te snel en
komen daardoor soms feitelijk stil te staan. Je zou mis-
schien denken dat we vanwege die toegenomen snelheid
van al die dingen meer tijd overhouden. Echter het te-
gendeel is het geval. De tijd die we besparen vullen we
namelijk op met steeds meer snellere bezigheden. We
communiceren meer dan ooit, maar het is de vraag of we
nog echt tijd hebben voor het verhaal van de ander. Of
aandacht voor onszelf...
 
Sabbat.
Het bijbelse antwoord op al dat rennen en vliegen is ei-
genlijk: de sabbat. ‘Ophouden’ betekent dat letterlijk. Een
mens moet - bijbels gesproken - “van ophouden weten”.
Niet altijd maar rennen, springen, vliegen, duiken, vallen,
opstaan en weer doorgaan. Dus: van ophouden weten.
De telefoon uit, de laptop een weekend in de kast.
En misschien ook proberen meer dingen te doen die je
moeilijk kunt versnellen en die eigenlijk alleen maar
langzaam kunnen: weer eens een brief schrijven, muziek
luisteren, genieten van het uitzicht, luisteren naar het
verhaal van iemand die alleen is, plantjes opkweken...
Dat bedacht ik me allemaal daar, boven op die berg. Ik
ben inmiddels al lang weer beneden en een nieuw ker-
kelijk seizoen staat voor de deur. Toch maar weer op-
nieuw proberen vaker de rust een beetje te bewaren...
En ook ‘van ophouden weten’.
 
Ds. Edward Kooiman
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Het advies in het zomernummer van
het kerkblad om het rustiger aan te
doen én geduld te hebben, moet ik
na mijn val in onze vakantie noodge-
dwongen volgen.
De aandacht, bloemen en kaarten
geven mij moed en helpen mij te
strijden bij mijn revalidatie, zodat ik
weer op eigen benen kan staan.
Heel hartelijk dank,
Lies Koenderman 

Hartelijk dank voor de prachtige
bloemen en de kaart met zoveel
namen , die we mochten ontvangen
voor ons 60-jarig huwelijk. Het maak-
te alles extra feestelijk op onze jubi-
leum-dag .Warme groet aan U allen. 
Annie en Paul de Dreu

Veel dank voor de prachtige bos
bloemen die mij met een gezellig
bezoekje door de familie Velstra werd
bezorgd. We waren blij verrast en
hebben ervan genoten. Het gaat best
goed met mij, maar de ouderdom
slaat toe. Leuk dat u aan me dacht.
Groetjes voor u allen.
Han van Vuure

Bij onze zoon Christiaan Verbaas (10
jr) is eind juni Acute Lymfatische
Leukemie geconstateerd. Voor ons
en hem een hele shock. Hij wordt
behandeld in het Prinses Máxima
Centrum voor kinderoncologie in
Utrecht. Ook wij als gezin worden
daar geweldig begeleid en onder-
steund. De behandelprognoses zijn
gunstig en de eerste chemokuren
slaan goed aan bij Christiaan. Het hele
behandeltraject beslaat twee jaar en
is intensief.  Hopelijk kan Christiaan
in de herfst af en toe weer naar
school.
Inmiddels zijn al veel mensen rond-
om de kerk op de hoogte gebracht
via de kerk app. En wat is er veel lieve
hartverwarmende post binnen geko-
men.  Ook een prachtige lego set
voor Christiaan waar hij heel erg blij
mee is.
Namens Christiaan en ons gezin: veel
dank voor al uw steun.
Bezoek is nog even niet aan de orde.
Post blijft welkom op ons (nieuwe)
adres:
Christiaan Verbaas
Spoorlaantje 16
1861 KG Bergen (NH)
Frans-Willem, Marianne, Charlotte en
Christiaan.

Groot was mijn verrassing toen Ali en
Jan de Groot mij namens de kerk op
zondag 3 juli een prachtige bos bloe-
men bezorgden met daarbij gevoegd
de kaart van vele kerkbezoekers, die
mij beterschap toewensten. Na een
tamelijk langdurig verblijf in het Rode
Kruis Ziekenhuis waarin het herstel
van een operatie aan de dikke darm
traag op gang kwam, zet dat nu ge-
lukkig voort.
Hartelijk dank voor jullie medeleven!
Hans Dompeling

Bij aankomst in de Ter Coulsterkerk
op 7 augustus 2022 werd Marianne
gelijk door Robert Blaauw gevraagd
om de dienst met de piano te bege-
leiden in verband met absentie van
de organist. Ik snel naar huis haar
pianobril gehaald en Douwe van der
Noord heel accuraat de juiste blad-
muziek gezocht, zodat de kerkdienst
toch op tijd kon aanvangen. Blij ver-
rast dat bij de afkondigingen door
Jannie Edelman wij bloemen moch-
ten ontvangen ter gelegenheid van
ons 50 jarig huwelijk. Dank daarvoor.
Jos & Marianne Mulder

Bedankt!

Fietsen gevraagd
Wederom doet Heiloo voor Elkaar 
(voorheen VluchtelingenWerk) een
oproep voor fietsen voor vluchtelin-
gen. Bij de vorige oproep hebben wij
veel mensen gelukkig kunnen maken
met een fiets.
Staan er nog fietsen in de schuur of
garage waarop u niet meer op fietst,
maar die wel in goede doen zijn, wij
komen ze graag bij u ophalen. Graag
even een telefoontje naar
Mariet Mooiweer: 072-5334483.

Kerkenraad Heiloo
Het is al even geleden dat de kerken-
raad in Heiloo bij elkaar is geweest.
Maar nu toch nog een terugblik. Op
de jaaragenda staat voor vandaag:
redactie kerkblad uitnodigen. De re-
dactie zorgt ervoor dat er zo’n 9 keer
per jaar een kerkblad verschijnt, in
Limmen en Heiloo. Aanwezig zijn
Ditje van Genderen uit Limmen en Ad
Edelman uit Heiloo. Pieter Jan van
Roon is verhinderd. Allereerst laat de
kerkenraad weten dat zij tevreden is
met inrichting, vorm en inhoud van
het blad. Het is fijn dat het doel van
de collectes in Heiloo en Limmen
veelal op elkaar zijn afgestemd, zodat
die in het in het kerkblad kunnen
worden weergegeven. Het zou fijn
zijn als de kerkrentmeesters hun arti-
kelen ook op elkaar kunnen afstem-
men. De distributie van de 'rest' bla-
den is geregeld, alleen in de GGZ
moet onderzocht worden hoe dat nu
gaat. De redactie wordt hartelijk be-
dankt voor hun komst en uitleg. Er is
nog een evaluatie van de gemeente-
middag, waar ik u in het vorige kerk-
blad over verteld heb. De voorberei-
ding van de kunstparade loopt, de
kerkenraadsleden worden uitgeno-
digd er zo nu en dan binnen te lopen.
Groeten, scriba Jannie Edelman 
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De Ter Coulster-
kerk-app Heiloo
Op 12 januari 2021 hebben we de Ter
Coulsterkerk-app Heiloo in gebruik
genomen.
Bedoeld om actuele informatie over
het kerkelijk leven met u te delen en
soms om te inspireren. En, ook niet
onbelangrijk, het is een platform waar
we regelmatig berichten en oproe-
pen zetten over gemeenteleden die
extra aandacht wel kunnen gebrui-
ken. En het werkt!
De app blijkt ook na de corona nog
steeds van toegevoegde waarde. In-
middels hebben 88 gemeenteleden
zich aangesloten bij deze whatsapp-
groep
Mocht u nog geen lid zijn of nog
vragen hebben over hoe het precies
werkt, meld u zich dan aan bij Ida van
Aller, ds. Hanneke Ruitenbeek of bij
ondergetekende.
Pastor André Martens
06 22494089

Avond voor
contactpersonen
Na twee jaar hopen we weer onze
jaarlijkse ontmoetingsavond voor
contactpersonen op te pakken. Don-
derdag 22 september organiseert het
Pastoraal Overleg een avond met als
titel ''Beelden van Pastoraat''. Aan de
hand van afbeeldingen ontdekken
we wat voor ieder van ons belangrijk
is in ons bezoekwerk.  De avond
wordt gehouden in de Ter Coulster-
kerk. Vanaf 19.45 uur is er koffie. Het
programma duurt tot 21.15 uur. Daar-
na is er een hapje en drankje. Omdat
pastoraat en diaconaat elkaar over-
lappen zijn naast alle wijkteamleden
ook alle diakenen van harte uitgeno-
digd evenals alle diaconale en pasto-
rale werkers in Limmen.
We hopen op een inspirerende
avond.
Namens het Pastoraal Overleg Hei-
loo,
ds. Edward Kooiman, pastor André Mar
tens en ds. Hanneke Ruitenbeek

Solidariteitskas
2022 Limmen
Medio september 2022 ontvangt u
een verzoek om een bijdrage aan de
Solidariteitskas 2022. De Solidariteits-
kas is een fonds van de Protestantse
Kerken Nederland. Destijds is de So-
lidariteitskas ingesteld vanuit de ge-
dachte dat gemeenten elkaar helpen
en ondersteunen om een vindplaats
van geloof, hoop en liefde te zijn.
Kerken uit het hele land dragen een
vast bedrag per belijdend lid bij.
Daarom vragen we u om een gift.
Voor het werk in uw eigen gemeente
én in andere gemeenten. Geef uit
dankbaarheid voor wat u in uw eigen
gemeente heeft ontvangen. Immers

Steunpunt Verlies
en Rouw
Wanneer je een dierbare hebt verlo-
ren dan kom je in een wirwar van
emoties en gevoelens. Het is fijn om
over degene die je hebt verloren te
praten maar dat is niet altijd mogelijk.
Daarom heeft aandachtscentrum de
Zwaan enkele jaren geleden het
Steunpunt Verlies en Rouw geopend.
Voor ieder die een dierbare heeft
verloren. En het maakt niet uit hoe
lang of kort geleden dat is.
Vaak is het zo dat je na langere tijd
wel behoefte hebt om over je dierba-
re te vertellen maar dat je dat niet
goed durft om je omgeving niet te
belasten. In het Steunpunt kom je
lotgenoten tegen: mensen die ook
een dierbare hebben verloren. Elk
verlies is anders maar toch herken-
nen mensen veel in elkaar.
Op 20 september zijn we weer geo-
pend. We zullen terugkijken op de
zomer, hoe je die bent doorgekomen.
In de zomer gaan veel mensen een
tijdje op vakantie. Maar wanneer je
bijvoorbeeld je partner hebt verloren
is dat ineens niet meer zo vanzelf-
sprekend. Want wat je altijd met zijn
tweeën hebt gedaan moet je nu al-
leen doen. En dat kan heel eenzaam
voelen. Zeker ook omdat veel men-
sen om je heen wel weg waren.
Het is niet alleen emotioneel maar er
zitten ook praktische kanten aan
zoals 'ik ga niet in mijn eentje met de
caravan naar Zuid-Frankrijk rijden'.
Misschien ben je thuisgebleven. Maar
misschien ook ben je met vrienden of
familie meegegaan. Hoe was deze
zomer voor jou? Wat heb je gedaan
om het draaglijk te maken? Heb je
misschien zelfs nog even kunnen
genieten?
Het Steunpunt Verlies en Rouw is een
initiatief van aandachtscentrum de
Zwaan. Het is elke derde dinsdag van
de maand geopend en wordt bege-
leid door Eva Snieder en Marja Ligte-
rink, beiden ervaren rouwbegelei-
ders. We starten om 14.00 uur met
koffie en thee en na een half uur gaan
we verder met een thema.
Aanloophuis de Steiger, Luttik
Oudorp 93 in Alkmaar. Toegang is
€ 5,00. Voor informatie zie ook www.
dezwaan-alkmaar.nl. Ook kunt u
bellen naar Marja Ligterink 06-30088610

we zijn er voor elkaar!
We zijn dankbaar dat we samen met
onze vrijwilligers activiteiten kunnen
organiseren. Dat is helaas niet voor
alle gemeenten mogelijk, omdat be-
halve ideeën en inzet ook geld nodig
is. En daar ontbreekt het andere ge-
meenten soms aan. Zij kunnen dan
een beroep doen op de Solidariteits-
kas.
.De afdracht van onze kerk aan het
Solidariteitsfonds middels de landelij-
ke PKN staat vast, namelijk op basis
van het aantal aangeschrevenen ad
€ 5, -. Oftewel de opbrengst van onze
kerk in Limmen is afhankelijk van het
aantal deelnemers die bijdragen.
Mogen we op u rekenen? Met een
vriendelijke groet namens de Kerk-
rentmeesters.
Cees van den Berg

7



4 september: KIA. Myanmar
In Myanmar (Birma) behoren mensen
met een handicap vaak tot de aller-
armsten. Door hun handicap hebben
zij nauwelijks toegang tot zorg, on-
derwijs en werk. The Leprosy Mission
International-Myanmar (TLMI-M), een
partnerorganisatie van Kerk in Actie,
zet zich in om de toegang tot onder-
wijs, werk, inkomen en zorg voor
mensen met lepra of een lichamelijke
handicap te verbeteren. De organisa-
tie stimuleert mensen met een licha-
melijke handicap om zich te ontwik-
kelen, zowel geestelijk als lichamelijk.
Dit doet zij bijvoorbeeld door vaktrai-
ningen te geven, microkredieten te
verstrekken en bedrijven te stimule-
ren om gehandicapten in dienst te
nemen. Daarnaast ondersteunt de
organisatie mensen met een handi-
cap bij integratie of re-integratie in
hun gemeenschap. Ook kunnen
zowel kinderen als volwassenen bij
TLMI-M terecht voor medische zorg,
zoals fysiotherapie en logopedie. 

11 sept. Heiloo: INLIA
INLIA is hét kennisinstituut op het
terrein van asielzoekers in nood. Als
expert en lobbyist is de stichting in
staat de belangen van die asielzoe-
kers én de samenleving als geheel te
behartigen. Zij doet dat door:
• het bijstaan van asielzoekers in nood;
• het ondersteunen van lokale gemeen
schappen bij het bieden van hulp aan de
vreemdeling in hun poorten;
• en bij het hanteren van maatschappelijke
vraagstukken rondom asielzoekers in
nood: INLIA zoekt en vindt aanvaardbare
oplossingen voor alle partijen;
• een gedegen, reële lobby voor de recht
vaardige en menswaardige behandeling
van asielzoekers.
Het aanvankelijk kleine bureau in de
stad Groningen is inmiddels uitge-
groeid tot vijf stichtingen met diverse
activiteiten & projecten. Samen tellen
die zo’n 35 beroepskrachten, een
tiental stagiaires en meer dan 100
vrijwilligers. Zie ook www.inlia.nl

18 september KiA WD Syrië
Meer dan 90 procent van de mensen
in Syrië leeft onder de armoedegrens,
voor meer dan de helft dreigt honger.
De oorlog in Syrië heeft een nieuw
gezicht gekregen: van militair geweld
naar een dramatische economische
crisis. Er is nauwelijks aan eerste le-
vensbehoeften te komen, laat staan
aan bouwmaterialen. Toch is het
herstel van kerken het enige wat
perspectief biedt.
Voor mensen in Syrië is het voortbe-
staan van de kerk van cruciaal belang
voor de stabiliteit in het land, omdat
daarmee de sociale structuur wordt
hersteld. Om kerken in Syrië hierbij te
helpen, heeft Kerk in Actie het Her-
stelfonds opgericht: een samenwer-
king van Kerk in Actie en twaalf Syri-
sche kerkgenootschappen.
Op de lijst staan 76 gebouwen die
opgeknapt moeten worden, door het
hele land verspreid. Van elk gebouw
dat wordt hersteld, betaalt de eige-
naar, bijv. de kerkelijke gemeente,
minstens 30% van de kosten.
Als de kerk er weer is, kan zij haar
onmisbare taak in de samenleving
weer oppakken. Met het herstelfonds
helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op
te bouwen. Want herstel van de kerk
betekent herstel van de gemeen-
schap, en hoop voor de toekomst!

Collectes bij de kerkdiensten

25 sept. KiA Vredeswerk Colombia
Een enkeling van ons heeft de oorlog
nog meegemaakt. De meesten van
ons kennen het uit verhalen. We
weten dat een oorlog nog lang zijn
sporen nalaat in de harten van men-
sen. Dat het niet meevalt om dat te
veranderen. Hoe lang hadden wij het
niet over “de moffen”? De Tweede
Wereldoorlog duurde in Nederland
vijf jaar. De burgeroorlog in Colombia
duurde 50 jaar. Generaties lang. Dat
kunnen we ons nauwelijks voorstel-
len.
Sinds 2016 zijn er vredesakkoorden,
maar er is nog een lange weg te gaan

voor echte vrede. Vrouwen en kinde-
ren hebben bovendien nog vaak te
lijden onder huiselijk geweld. Colom-
biaanse vrouwen uit verschillende
kerken hebben hun krachten gebun-
deld om zich in te zetten voor vrede
in hun land en huis. Dat begint door
de harten van mensen te raken.
Samen lezen deze vrouwen aangrij-
pende bijbelverhalen over vrede en
verzoening. Inmiddels zijn honderd
vrouwen daardoor geïnspireerd om
de situatie in hun eigen omgeving te
verbeteren. Deze vrouwen dragen
roze sjaals als ze samen bij de Colom-
biaanse overheid aandacht voor
vrede in hun land en huis.
Je kunt oorlog wel uit een land halen, maar
daarmee is oorlog nog niet uit je huis en
hart. 

2 okt. Limmen: Noodfonds Castricum
De belangrijkste doelstelling van de
stichting is het verlenen van finan-
ciële hulp in de vorm van een gift of
lening aan personen, die in een
noodsituatie verkeren. Dat kunnen
zowel acute financiële problemen
zijn als financiële krapte in een gezin
waardoor kinderen worden geremd
in hun maatschappelijke of vereni-
gingsactiviteiten.
Graag uw steun hiervoor.

2 okt. Heiloo: Kerk en Israël
We bezinnen ons binnen de Protes-
tantse Kerk op de joodse wortels van
ons geloof en bevorderen het ge-
sprek tussen Joden en Christenen. In
Nederland rusten we predikanten en
gemeenten toe op het gebied van de
relatie met het volk Israël. In Israël
steunen we o.a. het werk van Nes
Ammim, de internationale christelij-
ke gemeenschap.
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Luther in Thüringen
Dit jaar wordt in Duitsland gevierd dat 500 jaar geleden
de vertaling door Luther van het Nieuwe Testament werd
gepubliceerd. Na de rijksdag te Worms, waar Luther werd
veroordeeld wegens ketterij - hij wilde de 95 stellingen
die hij op 31 oktober 1517 had gepubliceerd in Wittenberg
niet herroepen - werd hij ter bescherming naar de
Wartburg, het middeleeuwse kasteel bij Eisenach, ont-
voerd, in opdracht van de keurvorst van Saksen. Daar
verbleef hij onder de schuilnaam Junker Jörg. Hij liet zijn
baard staan en zijn haar groeien om niet herkend te
worden. (Afb. Luther als Junker Jörg van Lucas Cranach Sr.)

 
De publicatie van deze vertaling van het Nieuwe Testa-
ment werd een groot succes, en na terugkeer in Witten-
berg werd in een aantal jaren ook het veel dikkere Oude
Testament door hem vertaald. De uitvinding van de
boekdrukkunst door Gutenberg was cruciaal voor de
snelle verspreiding van Luthers ideeën en zijn Bijbelver-
taling. Luther wilde er door zijn vertaling voor zorgen dat
Christenen zelf de Bijbel kunnen lezen, en niet afhankelijk
zijn van bemiddeling door kerk en geestelijken. Zijn uit-
gangspunt was dat in de vertaling het Duits van gewone
mensen gebruikt moest worden. “Man muss die Mutter
im Hause, die Kinder auf den Gassen, den gemeinen Mann
auf dem Markt drum fragen und denselbigen auf das Maul
sehen, wie sie reden, und darnach dolmetschen”, aldus
Luther. Zo droeg hij bij aan de ontwikkeling van een
Duitse standaardtaal. Deze Duitse Bijbelvertaling was de
basis van de eerste Bijbelvertalingen in het Nederlands in
de 16e eeuw, lang voordat in de 17e eeuw de Statenver-
taling verscheen.

 
In juni reisde ik met mijn vrouw Herry door Thüringen,
en op allerlei plekken werden we herinnerd aan Luthers
vertaalwerk. In het Lutherhaus in Eisenach was er een
tentoonstelling over, en ook in het Augustijnerklooster in
Erfurt, nu een conferentieoord van de Lutherse kerk, werd
er veel aandacht aan besteed. In dit klooster verbleef de
jonge Luther als monnik, en je kunt er de cel zien waarin
hij de Bijbel dagelijks intensief bestudeerde. Zo kwam
Luther tot de beroemde conclusie dat hij niet door goede
werken, maar alleen door het geloof (‘sola fide’) gered
kon worden.
 
Luther werkte veel samen met vader en zoon Cranach,
twee uitstekende schilders. Cranach sr., die zijn werk-
plaats lange tijd in de door ons ook bezochte Thüringse
stad Gotha had, maakte een beroemd portret van Luther.
In Weimar zagen we in de Herzogin Anna Amalia Biblio-
theek een tentoonstelling over de meer dan 130 gekleur-
de illustraties die bij de Luther-bijbel gemaakt werden in
de werkplaats van de familie Cranach. Zo zie je hoe de
Reformatie zich snel in Europa kon verspreiden, dankzij
Luther, de boekdrukkunst, en de Cranachs als schilders.
En zo werd Thüringen voor ons een prachtig decor voor
een boeiende vakantiereis waarin we de oorsprong van
de Reformatie op de voet konden volgen.
 
Geert Booij

Week tegen Eenzaamheid
Van 29 september t/m 6 ok-
tober wordt voor de 12e keer de
'Week tegen Eenzaamheid' geor
ganiseerd. In deze week wordt
onze bijzondere aandacht ge
vraagd om tot actie te komen om
mensen die zich eenzaam voelen
te betrekken bij onze samenleving.
 
Eenzaamheid is een gevoel van leegte, verdriet en soms
van angst. Iemand met weinig contacten hoeft niet persé
eenzaam te zijn. Iemand die veel mensen om zich heen
heeft, kan zich toch eenzaam voelen. Wanneer je zorg-
zame mensen om je heen hebt, kun je je gedachten en
gevoelens met elkaar delen. Maar als je eenzaam bent,
moet je wel alles in je eentje uitvechten.
 
Er zijn veel oorzaken van eenzaamheid. Sociale relaties
kunnen verloren gaan door veranderingen in de persoon-
lijke omstandigheden, zoals overlijden van een dierbare,
ziekte, echtscheiding, verlies van werk en inkomen en
verhuizingen. Eenzaamheid is het niet verbonden voelen.
Mensen die last hebben van eenzaamheid ervaren een
gemis aan een hechte, emotionele band met anderen.
 
Laten we in deze week en de dagen daarna wat extra om
ons heen kijken en omzien naar elkaar. Laten wij even de
tijd nemen, een luisterend oor geven en een helpende
hand geven waar het nodig is. Een bos bloemen, een
schouderklopje, een goed gesprek. Het gevoel “Je mag
er zijn” geeft de ander vertrouwen.
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Op 21 augustus hoop ik de Noordzee overgestoken te
zijn om daarna verder te reizen met treinen, bussen en
veerboten, om de volgende dag uiteindelijk te belanden
op het kleine eiland Iona aan de Schotse westkust.
Het eiland heeft al sinds mijn eerste bezoek in 2005 een
bijzondere betekenis voor me. Sinds die tijd ben ik be-
trokken bij de Iona Community (IC) en ook de Iona
Community Nederland, waarvan ik nu al weer een paar
jaar secretaris ben (www.ionacommunity.nl). Met de
wortels in het verstedelijkte en verarmde Glasgow van de
vorige eeuw is de IC een wereldwijd en oecumenisch
netwerk van mensen die geloof willen verbinden met
zorg voor de schepping en rechtvaardige verhoudingen
in de wereld.
Het eiland Iona is een ontmoetingsplek, een plek om op
adem te komen, maar ook om elkaar te inspireren om het
evangelie te blijven verbinden met nadenken hoe we in
de wereld willen staan en welke keuzes we maken. 
Met mensen overal vandaan trek je een week lang op.
In zo’n week vormen de dagelijkse vieringen in de Abbey
Church een belangrijk onderdeel van het programma. De
taal van de liturgie en liederen is eigentijds, open en direct
terwijl ook het onzegbare van geloven bewaard blijft.
Daarnaast is er de pelgrimage en is er tijd en ruimte voor
stilte en ontmoeting.
 
In 2019 vormde zich al een groep om samen naar Iona
te reizen. Maar er volgde een verbouwing van het verou-
derde klooster en daarna twee coronajaren, waardoor
onze reis steeds weer werd uitgesteld. We hopen eind
augustus met ons negenen een week door te brengen in
Iona Abbey. Zelf ga ik dus een weekje eerder om een paar
dagen te verblijven in het Catholic House of Prayer, een
heel klein klooster elders op het eiland. Ik zie er naar uit.
Ik hou van eilanden en zeker van dit eiland, kleiner dan
Schiermonnikoog maar met veel uitdagingen om zowel
fysiek als geestelijk in beweging te blijven.

Op weg naar Iona Hieronder woorden van Peter Miller, die bij mij herken-
ning oproepen als het om Iona gaat. (Uit: Op weg met
Iona, vertaling Elisabeth van Aller)
 
‘Een plek van hoop’, zeggen ze;
en met duizenden komen ze, jaar in jaar uit,
naar dit kleine eiland in de marge van Europa.
Zonovergoten of geteisterd door stormen,
toch altijd ten diepste een plek van vernieuwing.
Een gewijde plek op aarde, een pelgrimsoord,
een plek van licht en schaduw, van energie en roeping.
We hebben je nodig, Iona, met je alternatieve visioen,
je vaak ongemakkelijke stilte, want je bent een plek van gebed,
woonplaats van Christus.
Je weeft een rode draad van betekenis
door de hectiek van ons bestaan,
je bindt de rafelende draden
van ons slijtende devotie bijeen
en opent de weg naar heling en vrede.
Geen vluchtige heling of gemakkelijk geloof,
maar strijd, betrokkenheid,
inzet en voortdurende bekering zijn je gaven
van ons gebroken, maar zo waardevolle leven.
 
De vrede van God, de vrede van Aíden, de wijze,
zij met jou, vandaag en altijd.
 
Ds. Hanneke Ruitenbeek

Iona Community Nederland
Landelijke dag
Wie nader kennis wil maken met de Iona Community
Nederland is van harte welkom in de Muiderkerk te
Amsterdam op zaterdag 8 oktober. Aanmelden kan via
www.eventbrite.nl zoeken op 'Iona Amsterdam'. Daar
vind je ook nadere informatie over het programma. Of
kijk op www.ionacommunity.nl
Ds. Hanneke Ruitenbeek
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Vriendelijkheid (pag. 12)
In de tuin rond de Tiny Church op de
Floriade staan 12 kunstwerken die de
vruchten van de Geest verbeelden:
vreugde, vrede, geduld, vriendelijk-
heid, goedheid, trouw, zachtmoedig-
heid, zelfbeheersing, medeleven, ge-
loof, hoop en liefde.
Op de achterpagina ziet u het beeld
dat Ninette Koning maakte en een
tekst van Marianne de Groot. De
achterliggende gedachten van de
kunstenaar: 
"Vriendelijkheid zegt veel over je houding.
Het toont dat je beschikt over zelfvertrou
wen, empathie en het vermogen waarde te
zien in anderen. Je bent je ook bewust van
je relatie als individu met de groep.
Vriendelijkheid is de kracht die anderen
laat groeien, als parels in een oester.
Vriendelijkheid verwijst naar wijsheid en
emotionele intelligentie. Een parel is het
symbool van verborgen kennis en wijsheid."

Kom erbij! Samen Eten!
In Limmen wordt weer op woensdag
28 september een Samen Eten-
maaltijd georganiseerd, voor wie aan
wil schuiven voor wat gezelligheid.
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 14 september
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!

Najaar 2022
een seizoen vol activiteiten! 
 
Bij dit kerkblad ontvangt u weer het ver
trouwde boekje van ‘Rond de Waterput’.
Het jaar in tweeën delen is ontstaan door
de onzekerheid rondom corona, maar in
middels bevalt het ons prima om twee
verschillende boekjes te maken: één voor
het najaar en één voor het voorjaar. Hierbij
dus ons najaarsprogramma en ergens
tegen het einde van december verschijnt
dan het voorjaarsprogramma 2023.
 
Dit najaar weer een breed oecume-
nisch aanbod van allerhande activi-
teiten samengesteld op het gebied
van spiritualiteit en geloofsverdie-
ping. Een programma voor elk wat
wils: filmavonden, exposities, lezin-
gen, gezamenlijke maaltijden, mu-
ziekavonden, meditatie en nog meer.
In het bijzonder attendeer ik u nu al
op de ‘Preek van de Leek’ op zondag
6 november waarbij Joop Tulp zijn
‘preek’ gaat houden. Ook nu al aan-
dacht voor de vertel- en theatervoor-
stelling van Matthijs Vlaardinger-
broek (zie foto) op zaterdag 29
oktober. Een vrolijke middag voor
jong en oud.
 
Mocht er met de verspreiding van het
boekje iets mis zijn gegaan, dan kunt
u het programma ook in de hal van
één van de kerken in Heiloo of Lim-
men vinden. En alle informatie staat
natuurlijk ook op de website:
www.ronddewaterput.nl
 
We hopen weer velen van u te ont-
moeten op één van de activiteiten.
Namens de commissie 'Rond de waterput',
ds. Edward Kooiman

Houd jij van lekker eten?
 
“Samen koken Samen eten” 
zoekt een enthousiaste vrouw/man die wil 
“KOKEN” en onze kookploeg wil versterken.
 
Elke 1e donderdag van de maand
verzorgen wij samen met een groep
vrijwilligers bestaande uit snijders,
koks, tafeldekkers, afwasploeg en
gastvrouwen een heerlijk driegan-
genmenu, zodat onze gasten onder
het genot van de maaltijd mogelijk-
heid en tijd hebben om elkaar te
ontmoeten.
Inlichtingen:   
Gina Timmerman        tel. 072-8795384
Jan de Groot                tel. 072-5332626
Christian de Groot      tel. 072-5334470

Woensdag 21 september, de 3e
woensdag van de maand, 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
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Vriendelijkheid
 
Vriendelijkheid vermenigvuldigt zich
waar het wordt gedeeld
komt tegemoet
en nodigt uit
zoekt op en verbindt
 
vriendelijkheid laat weten:
jij en de schepping
zijn waardevol
 
ga je daar zorgvuldig mee om?
 
                      Ninette Koning


