
Nieuws uit de vergadering 

VAN DE KERKENRAAD OP 27 NOVEMBER 2017 

In de laatste kerkenraadsvergadering van het jaar 2017 kijken we uit naar de adventsperiode en 

Kerst, naar het licht dat de duisternis verdringt. De volgende onderwerpen zijn besproken: 

Ingekomen post 

De Protestantse Kerk Nederland wil weer “terug naar de kern” gaan: “ de kerk als een plek waar je 

blij van wordt, waar je hoop vindt en geïnspireerd wordt”. In één van de laatste vergaderingen van 

de Protestantse Kerk Nederland is onder meer besloten om de organisatie van de Protestantse Kerk 

terug te brengen van 75 naar 11 classes. Er zullen onder andere nieuwe classispredikanten worden 

benoemd. Mw. J. Kainama, die als afgevaardigde uit onze kerkenraad deelneemt aan de 

classisvergaderingen, is op 10 oktober 2017 gekozen als ouderling in de benoemingscommissie voor 

de nieuwe classispredikant in onze regio. 

Op 29 november 2017 gaan ds. B. de Groot en mw. J. Stam namens de kerkenraad in op een 

uitnodiging voor een bijeenkomst Kerk 2025 waarin de scriba van de Protestanse Kerk in Nederland, 

ds R. de Reuver, in gesprek gaat met de aanwezigen over de inhoud van het rapport Kerk 2025: 

“Waar een woord is, is een weg”.  

Samenstelling van de colleges per 1 januari 2018  

College van diakenen:  

In het jaar 2018 zal de heer F. Pieters, na ruim 10 jaar deel te hebben uitgemaakt van het college van 

diakenen aftreden als penningmeester van het college na het vaststellen van de jaarrekening 2017. 

De kerkenraad is dankbaar dat er een opvolger voor F. Pieters is gevonden: de heer K(rijn) Geesink. 

De heer Geesink zal in januari 2018 beginnen met de taak van penningmeester en hij zal de 

kerkenraadsvergaderingen waarin de jaarrekeningen en de begrotingen worden besproken 

bijwonen. Op zijn verzoek wordt de heer Geesink geen ambtsdrager. Kerkordelijk is dit mogelijk.  

De heer D. Tamerius, voorzitter van het college van diakenen, is volgend jaar 13 jaar lid van het 

college. Hij wil in 2018 afscheid nemen als er een opvolger voor hem is gevonden.  

Mevr. M. de Bruijn-Schotvanger en mevr. H. Westra, die beiden al 8 jaar lid zijn van het college, 

zullen nog 2 jaar in het college blijven. De kerkenraad is hier verheugd over.  

College van kerkrentmeesters:  

De heer P. Bijker, penningmeester, maakt ruim 8 jaar deel uit van het college en zou daarom kunnen 

aftreden. Met blijdschap heeft de kerkenraad kennis genomen van zijn voornemen om nog een 

termijn van 4 jaar door te gaan als penningmeester.  

College van ouderlingen: 

Mevr. A. van der Pijl is inmiddels al bijna 16 jaar pastoraal ouderling en mevr. Y. Bax is in 2018 al 12 

jaar jeugdouderling. Beide ambtsdragers zijn bereid om nog door te gaan met hun taken. Versterking 

van het consistorie, waardoor bepaalde taken van de ouderlingen wellicht kunnen worden 

overgedragen, blijft zeer welkom.  

Mocht u er als gemeentelid voor voelen om bepaalde taken op u te nemen, dan kunt u hierover 

natuurlijk altijd contact opnemen met één van de predikanten of met één van de andere 

kerkenraadsleden.  



Ook dit jaar dient er weer een nieuw lid van de kascommissie te worden benoemd. De heer J. Bax 

heeft de jaarrekening 2 jaren gecontroleerd. In het volgende kerkblad zal zijn opvolger bekend 

worden gemaakt.  

Begrotingen 2018 colleges van kerkrentmeesters en diakenen 

De begrotingen van de colleges van kerkrentmeesters en de diakenen zijn met dank aan de 

penningmeesters van de beide colleges vastgesteld. Meer informatie over de begrotingen kunt u 

elders in dit kerkblad lezen.  

Bezinning en verdieping 

Vanaf zaterdag 9 december tot en met zaterdag 23 december wordt er in de centrale bibliotheek in 

IJmuiden een Pop-Up Kerstkerk geopend. Beneden in de hal van de bibliotheek komt een kerststal en 

kerstbomen met kerstwensen. Het is de bedoeling op die manier het kerstfeest onder de aandacht te 

brengen van de bezoekers aan de bibliotheek en andere belangstellenden. Door vrijwilligers van de 

deelnemende kerken worden flyers uitgedeeld met de kerstdiensten die dit jaar in de verschillende 

kerken worden gehouden. Deelnemende kerken zijn de 3 Engelmunduskerken uit Velsen-Zuid, 

Driehuis en IJmuiden, en nog 4 kerken uit IJmuiden: de Ichthuskerk, de Pieterkerk, het Apostolisch 

Genootschap en de Nieuwe Kerk.  

De belangstelling voor de oecumenische koffieochtenden neemt steeds meer toe.  

Ook voor de meditatieve wandelingen op de 2e zaterdag van de maand bestaat steeds meer 

belangstelling.  

Binnenkort is er weer een 2e bijeenkomst “Stoeien met teksten”.  

Jeugd en jongerenwerk 

Op 9 december 2017 organiseert de jeugdouderling, Y. Bax een bijeenkomst voor tieners en 

jongeren: “Kazen en Keezen”.  

De leerlingen van het Technisch College Velsen brengen op 12 december een bezoek aan de 

Engelmunduskerk. Ds. C. Lous leidt hen rond en op 19 december vertelt hij het kerstverhaal aan de 

leerlingen van het Technisch College Velsen op school.  

Op zaterdag 23 december om 18.30 uur wordt er voor de kinderen in het dorp Oud Velsen een 

herdertjestocht georganiseerd. De kinderen lopen met een ‘herder’ een route door het dorp, 

aangegeven door een spoor van lichtjes en zij ontmoeten onderweg enkele figuren uit het 

kerstverhaal. Aan het eind van de route is een stal met het kerstkind. De herdertjestocht is een 

nieuw initiatief van de Engelmunduskerk die past bij Kerst en die verbindend is tussen de kerk en het 

dorp. De geringe kosten voor dit initiatief worden betaald uit het fonds “vernieuwende projecten”.  

Mededelingen van:  

Diakenen: 

- Kerstengelenproject: Voor het kerstengelenproject zijn dit jaar nieuwe engelen en nieuwe adressen 

vanuit de gemeenteleden aangedragen. In totaal zijn er dit jaar 23 engelen voor 37 adressen. 

- Tijdens een diaconievergadering op 30 oktober hebben 2 bestuursleden van de Voedselbank in 

Velsen interessante informatie gegeven over het werk van de voedselbank. Naar aanleiding hiervan 

overweegt de diaconie in het voorjaar samen met de voedselbank iets op te pakken.  

- Kerkplein 5: Er is een huurder voor de 1e etage gevonden, een speltherapeute. Per januari 2018 is 

een ruimte in het pand onderverhuurd aan een pedicure. 



Consistorie: 

19 november 2017 ging ds. Sytze de Vries voor het laatst als gastpredikant in onze gemeente voor. 

De afstand van zijn woonplaats in de provincie Utrecht naar onze kerk werd voor hem een bezwaar. 

Na afloop van de dienst op 19 november 2017 heeft een aantal gemeenteleden ds. Sytze de Vries 

bedankt voor zijn inspirerende diensten in de Engelmunduskerk.  

Kerkrentmeesters: 

- Er is een “noodplan” gemaakt dat meer inhoudt dan het verplichte bedrijfshulpverleningsplan. 

- De betaalknop op de website is operationeel gemaakt. De kosten zijn € 0,26 per transactie.  

- De renovatie van de woning in Meervlietstraat 45 leidt tot hogere kosten dan aanvankelijk werd 

gedacht doordat er asbest verwijderd dient te worden en een aantal leidingen dient te worden 

hersteld.  

Vergaderingen elders:  

- Het moderamen heeft op 31 oktober 2017 weer vergaderd met het moderamen van de 

Ichthuskerk. De gezamenlijke bijeenkomst “Voltooid Leven”, die op 5 oktober 2017 heeft 

plaatsgevonden is positief geëvalueerd. Tevens is afgesproken de Samen Onder Eén Dakdiensten in 

de zomer van 2018 te vervolgen. Verder is afgesproken dat de flyer, die “het groene boekje” 

vervangt, niet 2 x per jaar wordt uitgegeven, maar 1 x per jaar. 

- Classis: Er zijn dit jaar 2 voorlichtingsbijeenkomsten geweest over de gevolgen van Kerk 2025. Op 11 

januari 2018 vindt een derde voorlichtingsbijeenkomst plaats in de Taborkerk in Purmerend. 

Onderwerpen kerkenraadsvergaderingen 2018 

De kerkenraad heeft besloten om in het jaar 2018 weer een aantal nieuwe inhoudelijke onderwerpen 

te bespreken ter verdieping tijdens de kerkenraadsvergaderingen. Voorbeelden van inhoudelijke 

onderwerpen zijn: 1. de viering van het Heilig Avondmaal en 2. de liturgie tijdens de diensten. De 

kerkenraadsleden denken nog na over andere inhoudelijke onderwerpen. In een volgend kerkblad 

kunt u hier meer over lezen.  

Een fijne adventsperiode gewenst,  

THERA TALENS, SCRIBA 


