
PROGRAMMA 
Ziekentriduüm Heiloo 

3, 4 en 5 juli 2018 
 
 
 

 
 
 
 

GELOOF, HOOP EN LIEFDE 



 
 

dinsdag 3 juli 
 

‘ Laten wij ons aansluiten 
bij de menigte getuigen van het geloof’ 

 
 9.30 uur:   Eucharistieviering  
    voorganger:  Abt G. Mathijsen   
    koor:   Soli Deo Gloria uit Egmond aan den Hoef 
 
 Koffie en gezellig samenzijn 

 
 12.00 uur:   Ontspanningsprogramma  

                     Joke Oud 
 

 Lunch 
 

 14.30 uur:   Meditatieve viering  
voorganger:   Pastor J. Olling 

    koor:    Corneliuskoor uit Limmen 
 
 
 
 
 

woensdag 4 juli 
 

‘ In deze hoop zijn wij gered’ 
 

 9.30 uur:   Eucharistieviering   
voorganger:  Pastor N. Knol  
koor:   Dominicuskoor met leden van Remember  
    uit De Goorn 
 

 Koffie en gezellig samenzijn  
    



 
 

 12.00 uur:   Ontspanningsprogramma  
                     Heilooër Operette Vereniging 
 

 Lunch 
 

 14.30 uur:   Meditatieve viering  
    voorganger:   H. Hudepohl 
    koor:    Dameskoor uit Akersloot 
 
 
 
 
 

donderdag 5 juli 
 

‘Nu echter blijven geloof, hoop en liefde de grote drie; 
maar de liefde is de grootste’ 

 
 9.30 uur:   Eucharistieviering   
    voorganger:  Pastor H. Helsloot  
    koor:   Dames- en Herenkoor uit Heiloo 
 
 Koffie en gezellig samenzijn 

 
 12.00 uur:   Handoplegging 
 
    voorganger:  Pastor A. Munster  
     en pastores uit dekenaat Alkmaar     
    koor:   Dameskoor uit Heiloo  
     en Leonie Hennekens, fluit 
 
 Lunch 

      
 14.30 uur:  Plechtig Lof  

voorganger:   Pastor H. Helsloot 
koor:    Herenkoor uit Heiloo 

 



 
 

GELOOF, HOOP EN LIEFDE 
 
Zo luidt het thema van het Ziekentriduüm van Heiloo voor dit jaar 2018. 
Graag willen wij als gastheren en gastvrouwen u weer uitnodigen aan dit 
jaarlijks gebeuren deel te nemen. 
Geloof hoop en liefde zijn de drie woorden, waarover wij drie dagen met 
elkaar willen nadenken. Drie bekende woorden, die wij uit de traditie 
kennen als de drie kardinale deugden. Misschien zouden wij van deze 
woorden beter ‘ werkwoorden’  kunnen maken: geloven, hopen en 
liefhebben. Deze werkwoorden zijn dan drie activiteiten van ons leven, 
drie centrale krachten van ons menselijk leven. Het zijn drie woorden 
zonder welke wij niet kunnen leven, die bepalend zijn voor ons bestaan 
als christen. 
Het is niet zo dat je vanzelf deze drie woorden tot je eigen bezit maakt. 
Je moet het steeds weer opnieuw leren: in wie je kan geloven en aan wie je 
je kan toevertrouwen; waarop en op wie je mag hopen, tegen soms alle 
wanhoop in; dat er Iemand is die jou liefheeft en dat wij van anderen 
mogen houden. 
Daarvoor zijn de drie dagen van het triduüm: om elkaar te leren ervaren 
dat geloven, hopen en liefhebben de kernelementen zijn van ons bestaan. 
Dat wij zo ondanks alles gelukkig kunnen leven. Laten wij ons 
aansluiten bij de menigte getuigen van het geloof, in de hoop op de 
vestiging van Gods Koninkrijk, wetend dat God ons liefheeft en dat wij 
elkaar mogen beminnen. Om dit te ervaren, om hoop en moed te krijgen 
in onze ontmoeting met God en met elkaar, nodigen wij u uit om naar 
Heiloo te komen. 
Dan kunnen wij samen Gods aanwezigheid vieren in de tekenen van 
brood en wijn, dan kunnen wij ons weer eens ontspannen en in de 
ontmoeting met elkaar wat levensvreugde vinden. 
 
Wij hopen met elkaar op drie fijne dagen, voor alle mensen die bij het 

Triduüm betrokken zijn.  


