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Meer dan genoeg
Iedereen at en werd verzadigd - Marcus 6,42
Er is niet genoeg! Dat denken de leerlingen van
Jezus als ze de enorme mensenmenigte zien, die
gekomen zijn om naar Jezus te luisteren. Er is
niet genoeg eten om al deze mensen te voeden,
dus ze moeten naar huis en zelf maar zien hoe
ze aan eten komen. Het is niet ons probleem, zo
redeneren ze. De mensen hebben gewoon zelf niet
goed nagedacht. En als Jezus tegen hen zegt: ‘geef
die mensen te eten’, dan steigeren ze. Dat kunnen
wij niet!
Hoe vaak denken wij dat niet: er is niet genoeg?
Of: dit kan ik niet? Hier ben ik niet goed genoeg
in? Wij mensen denken al snel in tekorten. We
hebben aan van alles tekort: tijd, geld, ruimte,
aandacht. Ook in de kerk zien we allerlei tekorten:
te weinig mensen in de kerkdienst, te weinig
vrijwilligers, te weinig kerkenraadsleden, te
weinig geld, te weinig menskracht. We denken
vanuit het tekort.
Maar Jezus keert het om. Hij zegt tegen zijn
leerlingen: ‘kijk eerst eens wat je wél hebt’. En als
ze dat doen, blijkt dat ze vijf broden en twee vissen
hebben, voedsel waar ze eerder overheen gekeken
hadden, omdat het toch lang niet genoeg zou zijn.
Wat zijn nu vijf broden en twee vissen op een paar
duizend mensen? Toch brengen ze het bij Jezus.
En Jezus laat hen dit kleine beetje voedsel in een
ander licht zien.

Met wat hij daarna doet, zegt Jezus: ‘kijk naar wat
je wél hebt, en dank God ervoor!’ Hij neemt het
voedsel in zijn handen, dankt God en begint uit
te delen. En kijk, opeens is er meer dan genoeg!
Opeens is dat kleine beetje eten ruimschoots
voldoende voor al die mensen, er is in overvloed.
Zoveel, dat er achteraf meer over is dan wat er
tevoren was. Een wonder.
Kijk naar wat je wel hebt. Dat is de aandacht
verleggen van het tekort naar de overvloed.
Misschien heb je weinig tijd, maar kun je genieten
van een rustig uurtje in de namiddag. Misschien
heb je weinig geld, maar je hebt genoeg om een
lekkere maaltijd klaar te maken. Misschien heb je
een klein huis, maar het is een plek van jezelf.
En dan de kerk. Wat hebben we? Een
geloofsgemeenschap met betrokken leden,
variërend in leeftijd van jong tot oud. We hebben
iedere zondag een prachtige viering waar de
deuren open staan voor iedereen. We hebben het
verlangen om van betekenis te zijn voor de mensen
om ons heen. We bezoeken mensen, lezen de
Bijbel, zingen nieuwe liederen, horen over God.
We zijn een rijke kerk! Wat zou er gebeuren als we
dat, wat we hebben, uit handen geven en in Gods
handen leggen? Misschien gebeurt er wel een
wonder en is dat kleine beetje van ons, meer dan
genoeg.
DS. JEANNET VAN DOORN
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KERKDIENSTEN
ENGELMUNDUSKERK

ICHTHUSKERK

VELSERDUIN

10 juni

10.00 uur
ds. B.E. de Groot

10.00 uur
ds. C. Lous

10.30 uur
pastor J. Nieuwenhuizen

17 juni

10.00 uur
ds. A.H. Fröhlich
Purmerend

10.00 uur
mw. drs. G. Bijl Beverwijk

10.30 uur
geen opgave

24 juni

10.00 uur
ds. B.E. de Groot
15.00 uur Peuterviering
ds. B.E. de Groot

10.00 uur
ds. C. Lous

10.30 uur
pastor J. Nieuwenhuizen

1 juli

10.00 uur
ds. B.E. de Groot HA

10.00 uur
geen dienst
ds. J. van Doorn		

8 juli

10.00 uur
ds. C. Lous

10.00 uur
ds. J. van Doorn

10.30 uur
pastor J. Nieuwenhuizen

15 juli

10.00 uur
ds. B.E. de Groot
kinderkerkuitje

10.00 uur
ds. C. Lous

geen dienst

HUIS TER HAGEN

			
10 juni
10.45 uur
mw. C. Voskamp
17 juni
10.45 uur
dhr. A. Bijl
24 juni
10.45 uur
pastor G. Zaal
1 juli
10.45 uur
pastor E. Wigchert
8 juli
10.45 uur
ds. J.J.H. Hoekstra
15 juli
10.45 uur
mw. C. Voskamp

DE MOERBERG

BREEZICHT

Diensten om de week in de regel
op vrijdagmiddag

Diensten in de regel laatste donderdag
de maand

8 juni
22 juni
13 juli

16.00 uur		
16.00 uur
28 juni
16.00 uur

Woord en Communie
Woord en Communie
Eucharistie
Woord en Communie
Schrift en Tafel
Woord en Communie

16.00 uur
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BIJ DE DIENSTEN
engelmunduskerk
Zondag 10 juni: Dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. B.E. de Groot
Ontvangstdienst: dhr. en mw. Mak
Bloemendienst: de dames G. Hinloopen en P. de Hoog
Kinderkerk: mw. H. de Wit
Organist: dhr. R.S. Brink
De collecten zijn voor het Werelddiaconaat en het
Onderhoudsfonds
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Instandhouding
van de Eredienst
Zondag 17 juni: Dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. A.H. Fröhlich uit Purmerend
Ontvangstdienst: dhr. en mw. de Jong
Bloemendienst: mw. C.A. van Ee en dhr. C. van Ikelen
Kinderkerk: mw. S Rasmussens
Organist: dhr. R.S. Brink
De collecten zijn voor KIA Binnenlands Diaconaat en het
Onderhoudsfonds
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Instandhouding
van de Eredienst
Zondag 24 juni: Dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. B.E. de Groot
Ontvangstdienst: dhr. en mw. Vermeulen
Bloemendienst: dhr. B. te Beest en mw. R. de Vlieger
Kinderkerk: mw. L. Rodenburg
Organist: dhr. P. Dalebout
De collecten zijn voor de Diaconie en het Onderhoudsfonds
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Instandhouding
van de Eredienst
Zondagmiddag 24 juni: Peuterviering om 15.00 uur
Voorganger: ds. B.E. de Groot
Organist: dhr. P. Dalebout

Zondag 1 juli:
Dienst van Schrift en
Tafel om 10.00 uur
Voorganger: ds. B.E. de Groot
Ontvangstdienst: mw. en dhr. Hinloopen
Bloemendienst: dhr. J. Bragt en mw. A. Mak
Kinderkerk: mw. L. Koster
Koffiedienst: mw. A. Strooker en dhr. R. Visser
Organist: dhr. R.S. Brink
De collecten zijn voor de Diaconie en de Kinderkerk
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Instandhouding
van de Eredienst
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken
Zondag 8 juli: Dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. C. Lous
Ontvangstdienst: dhr. P. Herweijer en mw. M. Tijl
Bloemendienst: de dames G. Selier en A. Strooker
Kinderkerk: mw. S. Rasmussens
Organist: geen opgave
De collecten zijn voor de Diaconie en het Onderhoudsfonds
Bij de uitgang wort gecollecteerd voor de Instandhouding
van de Eredienst
Zondag 15 juli: Dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. B.E. de Groot
Ontvangstdienst: dhr. A. van der Meer en mw. M. Rietkerk
Bloemendienst: dhr. H. Krijnen en mw. H. van Gent
Kinderkerk: alle leiding i.v.m. kinderkerk-uitje
Organist: geen opgave
De collecten zijn voor de Diaconie en het Onderhoudsfonds
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Instandhouding
van de Eredienst

Wie doet met ons mee?
Wij zijn op zoek naar iemand die wil meewerken in de redactie
van ons kerkblad Samen
Wat vragen wij?
Een redactielid die affiniteit heeft met het werken met een computer en de Nederlandse taal beheerst.
Tien keer per jaar komen we bij elkaar om ingezonden artikelen vanuit de kerk of daar buiten met elkaar door
te lezen en daar waar nodig aan te passen. Deze artikelen vormen de inhoud van het kerkblad.
Bent u geïnteresseerd?
Stuur dan een mail naar kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl
We nodigen u graag uit voor een gesprek.
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Van de redaCTIE
Informatie over de eerstvolgende kerkbladen
Periode

Uiterste
inleverdatum kopij

Verschijningsdatum
vanaf…

26-02

15/07 - 08/09/2018

2 juli 2018

12 juli 2018

26-03

09/09 - 13/10/2018

27 augustus 2018

6 september 2018

26-04

14/10 – 10/11/2018

1 oktober 2018

11 oktober 2018

Kerkblad-nummer
Jaargang

Kopij s.v.p. inleveren via: kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl
Eventueel geschreven kopij kan nog altijd bezorgd worden bij één van de redactieleden.
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij te corrigeren, in te korten of (na overleg met de voorzitter van
de kerkenraad) te weigeren.

eigen kerknieuws
Wat is er te doen
Nieuws uit de kinderkerk
Laten we maar beginnen met het goede nieuws!
Mariëlle Spijker (moeder van Robin en Noa) komt de
kinderkerk versterken! Tot de zomervakantie gaat ze
met ons meekijken en vanaf september gaat ze zelf ook
diensten draaien. Wij zijn daar erg blij mee en wensen haar
fijne diensten toe bij onze gezellige kinderkerk.
Nu we weer wat nieuwe mensen hebben, heeft Lies
besloten te stoppen met de kinderkerk. Ze heeft heel wat
jaren goede ideeën en veel energie in het kinderwerk
gestoken en daar zijn we haar dankbaar voor! We zullen
haar inzet erg missen.
En dan: het kinderkerk-uitje!
Na het tipje van de sluier in het vorige kerkblad, lichten we
nu dat hele ding maar op met informatie over het uitje dat
eraan komt! Zoals gezegd gaat het feest plaatsvinden op
15 juli. In de dienst 's ochtends staan we stil bij de kinderen
die na de zomer naar de middelbare school gaan. Zij
stappen over van de kinderkerk naar de tieners.
Het uitje wordt voorafgegaan door onze “we-vieren-dezomer-picknick” waar iedereen, die daar zin in heeft, van
harte welkom bij is. Net als vorig jaar willen we de picknick
bij de kerk houden (bij slecht weer binnen, maar we gaan
liever uit van mooi weer, dus op het binnenplaatsje van de
kerk).
Als u mee wilt doen -en dat is ten zeerste aanbevolen, want
het is reuze gezellig!- geeft u zich dan op bij mij via een

e-mail en bedenk een lekker
gerechtje dat u meeneemt.
Het idee van de picknick is namelijk dat iedereen wat
meeneemt en dat we deze lekkernijen samen delen!
De kinderkerk zorgt voor servies, bestek en drinken voor bij
het eten. Er zijn geen verdere kosten aan verbonden.
Na de picknick gaan we dan met de fiets op weg naar ons
uitje van dit jaar: een rondleiding door Nationaal Park Zuid
Kennemerland te beginnen bij Bezoekerscentrum
De Kennemerduinen (voorheen De Zandwaaier). De
kinderen krijgen hier in groepjes van vier een rugzakje mee.
Zij gaan hiermee, onder begeleiding van (groot)ouders,
kinderkerkleiding en andere liefhebbers die meegaan, op
pad door het duingebied. Onderweg zullen er spelletjes,
raadsels en ontdekkingen gedaan worden. Na een tocht
van ongeveer 3 km komen we weer aan bij het begin.
Daar zullen we (rond vieren) gezamenlijk de dag afsluiten,
voordat iedereen weer huiswaarts keert.
Wij zouden het leuk vinden als de kinderen die meegaan,
hun fiets versieren en misschien zelfs ook wel verkleed als
boswachter naar de kerk komen. Bij de rondleiding die we
gaan doen, leer je nl. dingen uit het dagelijkse leven van
een boswachter.
Binnenkort vallen de uitnodigingen voor de kinderen in de
mailbox. Aangezien de uitjes altijd voor alle kinderen zijn
(jong, oud en alles ertussen in), mag iedereen zich hiervoor
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opgeven. De kosten zullen € 5 per persoon (18+) zijn.
De kinderen nemen wij voor onze rekening!
Wij zouden in verband met het reserveren heel graag voor
6 juli weten wie er allemaal van de partij zijn. Dus geef je op
bij mij. Voor de volledigheid mijn emailadres is voor zowel
de picknick als het uitje: henny.de.wit@quicknet.nl
Hopelijk krijgen we net zo’n mooie zomer als de lente die
we nu hebben en kunnen we 15 juli met z’n allen genieten
van picknick, uitje, eten, drinken en gezelligheid!
Met vriendelijke groetjes namens de kinderkerkleiding,
Henny

Van de jeugdouderling,
maar niet alleen van mij. Ik heb een paar jongeren gevraagd
een stukje over zichzelf te schrijven.
Ik wens u/jullie veel plezier bij het lezen van deze stukjes
van onze drukke, lieve jongeren.
'Jíj moet ook een stukje schrijven hoor!', zei onze
jeugdouderling Yvonne Bax tegen me. Wat vind ik
belangrijk?
In het blad Jong Protestant, een uitgave van de
Protestantse Kerk, kwam ik tien tips tegen over kerk en
jongeren. Drie noem ik hier. 'Leer ze kennen'. Dat is een
verantwoordelijkheid voor álle gemeenteleden: leer elkaar
kennen. Vraag eens aan iemand (een jongere, een oudere)
hoe het gaat. Bijna iedereen waardeert contact en interesse.
Een andere tip is 'Waardeer wat er is'. Koester je eigen
mooie jeugdherinneringen, maar beschouw die niet als
formule voor hoe het nu moet.
Wat ik ook een waardevolle tip vind uit het blad, is 'Laat ze
vrij om niet te geloven'. Iedere ouder weet dat je je kinderen
geen geloof kunt opleggen. Geloof is geen voorwaarde om
bij de kerk te kunnen meedoen.
We willen als kerk aan mensen - jong en oud - een plek
bieden om op adem te komen, om zichzelf te zijn en om te
ervaren dat het eeuwenoude verhaal van God en mensen
ook joúw verhaal is.

Ds Barabara de Groot

Hoe ik in contact wil zijn met de tieners
Een lastige vraag, maar ik denk dat ik deze wel kan
beantwoorden. Zoals jullie weten, draai ik al 18 jaar mee
met het maken van Musicals. Ik zit in het bestuur en heb de
functie van penningmeester.
Ik houd ervan om projecten te doen, zoals afgelopen kerst
of misschien in de toekomst met de Passion in Velsen-Zuid.
Ik ben niet van in een kring zitten of gewoon een kerkdienst
organiseren.
Ik ben in verleden jaren lid geweest van een
jeugddienstcommissie, wat erg leuk was om te doen. We
werkten toen ook samen met de jeugddienstcommissie
van de voormalige Bethlehemkerk. Daaruit is ook een
musicalgroep ontstaan, namelijk: Noach. Deze heeft
10 jaar bestaan. We hebben vele optredens gehad, ook in
Duitsland.
Dus ik ben een doener en houd van actief bezig zijn. Ik
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hoop dat we dit kunnen
blijven doen in de
Engelmunduskerk, samen
met jullie.
Foto uit:
de kerstmusical 2016

Arend Selier
Hoi, ik ben Debby de Bruijn en 27 jaar oud 
Ik heb twee broertjes: Roland en Stijn. Over een
week of zes studeer ik (als alles goed gaat) af als
HBO-verpleegkundige. Verder verdien ik wat bij als
verkoopmedewerkster bij
Boekenvoordeel. Ik ben lid van
de musicalgroep Jakob en we
voeren in juni ‘Op zoek naar
Judas' op. Daarnaast korfbal
ik ook nog twee dagen in de
week bij DKV. En probeer ik
nog ergens tijd vrij te maken
voor mijn vriend en vrienden.
Deze lieve mensen zie ik door
alle drukte nu iets minder vaak
als ik zou willen, maar als we elkaar zien is het altijd goed.
Op de vraag: “Hoe wil jij in contact staan met mensen
uit jouw gemeente?”, die Yvonne ons stuurde, kan ik
antwoorden dat ik een informele setting vaak het gezelligste
vindt. Een muziek- of spelletjesavond met een glas wijn
past goed bij mij en je leert elkaar anders kennen, dan
bijvoorbeeld tijdens koffiedrinken.

Debby de Bruijn

Mijn naam is Louise Bijker
Ik ben 19 jaar en woon al mijn hele leven samen met mijn
ouders en broers, Bart en Joost, in Velserbroek. Momenteel
ben ik werkzaam bij de buitenschoolse opvang van Partou
in Driehuis en daarnaast ben ik op maandagochtend en
zaterdag te vinden in de winkel van bakkerij Wijnker in
IJmuiden.
Afgelopen september heb ik mijn diploma voor
Onderwijsassistent gehaald en vervolgens ben ik dit jaar
gaan werken. Aankomende september wil ik gaan beginnen
aan de iPabo (de i staat voor interreligieus) in Alkmaar.
Daarvoor ben ik nu druk bezig met de leerstof voor de
toelatingstoetsen.
Na de toetsweek ga ik lekker op vakantie naar Spanje en
eind augustus met vriendinnen naar Budapest. Met die
vriendinnen ben ik al iets meer dan 6 jaar bevriend door
onze gezamenlijke hobby: volleybal. Inmiddels zijn de
meesten gestopt en zitten de overgebleven meiden niet
meer met mij in een team. Desondanks ben ik regelmatig te
vinden in sporthal Zeewijk om een balletje te slaan met mijn
dames 2 team! En als ik zelf niet hoef te spelen, dan ben ik
scheidsrechter bij één van de wedstrijden.
Ook voor een lekker stukje autorijden draai ik mijn hand niet
om.

Mijn contact met de gemeente bestaat op dit moment vooral
uit het volgen van het nieuws op de facebook-pagina van
de kerk. En af en toe spreek ik af met jongeren uit onze
gemeente. Ook houden mijn ouders, Pieter en Esther Bijker,
mij op de hoogte van de gebeurtenissen in onze kerk.
Ik ben Tomas van Gerven en ik ben 14 jaar 
Ik zit op het Mendelcollege in de vierde klas van het
gymnasium. Mijn hobby’s zijn voetballen en piano spelen.
In mijn voetbalteam ben ik
ook aanvoerder en dat vind
ik erg leuk. De wedstrijden en
trainingen zijn vaak erg gezellig
en we hebben het altijd heel
leuk met elkaar. Ook op school
heb ik veel vrienden waarmee
ik ook samen game op de
PlayStation. We spelen dan
vooral Fortnite en dat is vaak
ook erg gezellig. Ik houd ook erg
van spelletjes spelen, en vooral
van spelletjes winnen natuurlijk.
Ik vind het niet heel leuk om
op zondagochtend naar de
kerk te gaan, omdat ik dan
liever uitslaap en in mijn bed
blijf liggen. Ik vind het wel leuk om naar de oecumenische
musicalgroep Jakob te gaan en ik hoop ook dat u bent
wezen kijken.

maar ik ben van deze kleuters gaan houden. De school is
interconfessioneel, wat inhoudt dat alle geloven aan bod
komen in ons onderwijs. Wanneer we het over het geloof
hebben, komen de kinderen met de meest bijzondere
vragen. Ik merk dat door mijn opvoeding deze vragen
makkelijk te bespreken en/of te beantwoorden zijn. Zeker
het Paasverhaal is voor kinderen een gek verhaal. De
brandende vraag van de kinderen is dan elke keer weer
waarom Jezus wel kan opstaan uit de dood en hun opa’s/
oma’s en huisdieren etc. niet. Das toch niet eerlijk, juf! Nou
ga dat dan maar is uitleggen, juf.
In de kerk doen we af en toe iets met de jongeren. Er
worden keezavonden georganiseerd en wanneer er hulp
nodig is, worden wij gevraagd. Dit is natuurlijk erg leuk,
maar het zou nog leuker zijn als er een mix van jong en oud
is. Zo leert u ons kennen en wij u.

Veel liefs Elise

Ik ben Esmee Talens
Momenteel ben ik 21 jaar en studeer ik werktuigbouwkunde
aan de Haagse Hogeschool in Delft. Doordeweeks
woon ik op een kamer in Delft en in het weekend bij mijn
ouders in Driehuis. In mij vrije tijd roei ik in Delft bij D.S.R.
Proteus-eretes. Met mijn roeiploeg beleef ik veel leuke
avonturen als we het land doorreizen naar verschillende
studentenwedstrijden! U ziet een foto van mijn ploeg en
coaches nadat we de roeicompetitie gewonnen hebben.

Tomas van Gerven

Allereerst zal ik mezelf even voorstellen
Ik ben Elise Meihuizen en 24 jaar. Vanaf kinds af aan
ging ik samen met mijn moeder en zusje, Esmee, naar de
Goede Herderkerk. We hebben daar veel plezier beleeft en
doordat er veel kinderen van
mijn leeftijd waren, werden
we al gauw een hechte
vriendengroep. We deden
veel dingen samen, maar de
vuurkorfavonden bij familie
de Bruijn waren favoriet. Nu
we wat ouder zijn, is ieder
zijn eigen weg ingeslagen en
zien we elkaar zo af en toe.
Zo ben ik vorig jaar juni verhuisd met mijn vriend Gijs naar
IJmuiden. Een nieuwe stap met een uitdaging voor ons
allebei.
Sommige vrienden zie ik bij de musicalgroep Jakob, waar
ik al jaren aan mee doe. Om de twee jaar een ander
Bijbelverhaal uitspelen met een groep, die voelt als je
familie. Dit jaar voor de eerste keer zonder mijn moeder en
zusje, want ook dit was een familieaangelegenheid. Dit jaar
zullen ze samen met mijn vader en Gijs in het publiek zitten.
Verder speel ik saxofoon in de showband van de IJmuider
Harmonie. Ik geniet van het samen muziek maken en neem
dan ook af en toe mijn saxofoon mee naar mijn werk.
Ik ben werkzaam op bassischool de Vuurvogel is Zaandam.
Daar ben ik juf van de leukste kinderen, namelijk groep
1/2A. Officieel ben ik een echte bovenbouw leerkracht,

Naast het roeien werk ik als student-assistent op de Haagse
Hogeschool en ben ik actief in een commissie op de
roeivereniging.
Er is mij gevraagd om een antwoord te geven op de
volgende vraag: Hoe wil jij in contact staan met de mensen
uit jouw gemeente?
Ik wil mijn bijdrage leveren door een keer koffie te zetten op
een zondagochtend na de dienst.

Esmee Talens

Ik zal met een klein stukje al deze leuke 
verhalen afsluiten:
Mijn opdracht als jeugdouderling is om de tieners en
jongeren betrokken te houden bij de gemeente. Dit is niet:
zorgen dat ze op zondag in de kerk zitten, maar meer
om betrokken te blijven met elkaar en bij elkaar. Dit doen
we een paar keer in het jaar met een gezellig samenzijn
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en de musical Jakob.
Met de tieners zijn
we net begonnen om
filmpjes te maken over
de 10 woorden, en we
betrekken de jongeren
bij randactiviteiten. Denkt
u maar eens aan de
herdertjestocht waar veel
jongeren een figurant
waren.
Ik probeer ze te steunen
bij ziekte en zeer, maar ook met examens en/of
verhuizingen. Ik wil ze graag laten weten dat ze bij een
gemeente horen en dat ik er voor ze wil zijn.
Wat ik fijn vind, is dat er weer tieners zijn om de
jongerengroep op te vullen, omdat de jongeren jonge
volwassenen worden of volwassenen zijn.
Met veel plezier zal ik mij voorlopig blijven in zetten voor
deze groepen.
Yvonne Bax
		

Wat is er te doen?
Op zaterdag 9 juni is er een meditatieve wandeling.
De startplaats is op het Pontplein. In het vorige kerkblad
stond dat ook, maar dit keer starten we hier echt! Deze
wandeling is geschikt voor scootmobielen en rolstoelen. We
verzamelen om 9.30 uur. Na een ruim uur zijn we terug en
drinken koffie en thee uit de thermosfles.
Meer info bij ds.degroot@engelmunduskerkoudvelsen.nl of
0255-578978.
Peuterviering David en Goliath
Op zondag 17 juni gaan we met de allerkleinsten kijken of
we de reus Goliath kunnen verslaan! Kom ook om 15 uur.
Alle baby's, dreumesen, peuters en kleuters zijn van harte
welkom met (groot)ouders of verzorgers. Na afloop drinken
we wat en is er tijd om elkaar te ontmoeten, bij mooi weer
op de binnenplaats van de kerk. Een zomerse afsluiting van
het seizoen.
Meer info bij ds.degroot@engelmunduskerkoudvelsen.nl of
0255-578978.

Rekening & verantwoording
Nieuws uit de kerkenraadsvergadering van
14 mei 2018
De kerkenraad heeft in de vergadering van 14 mei
hoofdzakelijk gesproken over:
Financieel jaarverslag 2017 van de diaconie
De heer F. Pieters heeft een toelichting gegeven op het door
hem samengestelde financiële jaarverslag van de diaconie
over het jaar 2017.
Een samenvatting van de toelichting: De rekening van baten
en lasten over het jaar 2017 sluit met een positief saldo van
€ 146,--. De inkomsten zijn gedaald ten opzichte van het
jaar 2016. De uitgaven waren in 2017 in totaal gelijk aan die
in 2016. De bijdragen aan instellingen zijn ongeveer gelijk
aan die in 2016 en iets hoger dan begroot door bijdragen
aan Noodhulp. Het vermogen is nagenoeg in stand
gebleven. De kascommissie heeft het jaarverslag 2017
gecontroleerd. De kerkenraad heeft op grond hiervan de
penningmeester en de gehele diaconie décharge verleend
voor het jaarverslag 2017. De heer Pieters is bedankt voor
het vele werk dat hij op zorgvuldige wijze heeft verricht voor
de jaarrekening 2017.
Financieel jaarverslag 2017 van de kerkrentmeesters
De penningmeester van de kerkrentmeesters, de heer
P. Bijker, heeft een toelichting gegeven op het financiële
jaarverslag 2017 van de Prot. Gemeente Velsen-Zuid/
IJmuiden-Oost.
Een samenvatting van deze toelichting: Het jaar 2017 is
afgesloten met een negatief resultaat van € 49.767,--.
Dit bedrag is ten laste gebracht van de algemene reserve.
De inkomsten uit giften en collectes zijn gedaald.
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De inkomsten uit rente eveneens. De lasten zijn
toegenomen ten opzichte van het jaar 2016. De
vermogenspositie is in 2017 gedaald. De kascommissie
heeft het jaarverslag over 2017 gecontroleerd en op basis
hiervan heeft de kerkenraad besloten de penningmeester
en het college van kerkrentmeesters te déchargeren voor
het jaarverslag 2017. De heer Bijker is bedankt voor het
zorgvuldige werk dat hij heeft verricht om het financiële
jaarverslag op te stellen.
Privacywetgeving
Op 25 mei 2018 dienen alle organisaties, dus ook de
kerken, te voldoen aan de voorschriften van de AVG,
de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
De Protestantse Kerk Nederland heeft hiervoor
onlangs een model privacyverklaring en een model
verwerkingsovereenkomst opgesteld. Deze dient nog door
de kerkenraad te worden ingevuld en vastgesteld. Na
vaststelling zal deze op de website worden geplaatst.
De heer H(enk) Krijnen is gevraagd medewerking te
verlenen als contactpersoon voor de privacy van de
gemeenteleden van de Engelmunduskerk en hij heeft
hiermee ingestemd.
Ingekomen post
Sinds 1 mei 2018 zijn alle classes in Noord-Holland
opgegaan in een nieuwe classis. De nieuw gevormde
classis heeft in de vergadering op 7 mei 2018 een
classispredikant voor Noord-Holland benoemd: ds. Peter
Verhoeff uit Alkmaar. In deze eerste vergadering van de

nieuwe classis zijn ook de leden van het moderamen en
het breed moderamen, een financiële commissie en de
visitatoren benoemd.
Overige mededelingen
• De redactie van het kerkblad Samen heeft op 5 april jl.
het jaarlijks gesprek gehad met het moderamen. Sinds
het vertrek van de heer T(heo) Hoefakker is de redactie
nog op zoek naar een nieuw redactielid. Voor nadere
informatie over deze vacante functie kunt u contact
opnemen met de redactie van het kerkblad.
• Op 1, 2 en 3 juni wordt de musical “Op zoek naar Judas”
uitgevoerd in de Ichthuskerk.
• Op 5 juni wordt er een “Stoeien met teksten” bijeenkomst
georganiseerd in de Engelmunduskerk.
• De jeugd is uitgenodigd om naar aanleiding van
“10 woorden” filmpjes te maken, die op 15 juli 2018 in de
kerkdienst worden vertoond. Aansluitend aan deze dienst
zal het uitje van de kinderkerk plaatsvinden.
Met een hartelijke groet uit de kerkenraad,
Thera Talens, scriba

Jaarrekening van het College van Diakenen
2017
De heer F. Pieters licht het door hem samengestelde
financiële jaarverslag van de diaconie over het jaar 2017
toe. De rekening van baten en lasten over het jaar 2017
sluit met een positief saldo van € 146,--.
De inkomsten zijn in 2017 gedaald ten opzichte van het jaar
2016. Doordat een gedeelte van het gebouw van Kerkplein
5 in 2017 1,5 maand heeft leeggestaan is de huuropbrengst
minder. Ook de renteopbrengst was minder dan in 2016. De
collectes in de kerkdiensten zijn nagenoeg gelijk gebleven
aan die in 2016 en de giften waren zelfs iets hoger dan in
2016.
De uitgaven waren in 2017 in totaal gelijk aan die in 2016.
De exploitatiekosten voor Kerkplein 5 waren het afgelopen
jaar hoger dan in 2016 door kosten voor onderhoud
en huurbemiddeling. De kosten van kerkomroep en
kerkbloemen zijn lager dan in 2016.
Verheugend is dat de bijdragen aan instellingen ongeveer
gelijk zijn aan die van 2016 en wat hoger zijn dan begroot
door bijdragen aan Noodhulp Hongersnood Afrika,
Noodhulp Syrië, Noodhulp Sint Maarten en Noodhulp in

Bangladesh-Nepal. De bijdragen voor Noodhulp zijn ten
laste gebracht van het Nood/Rampenfonds.
Het vermogen is nagenoeg in stand gebleven.
In de jaarrekening is zoals gebruikelijk ook het kasboek
van het Open Venster Werk Velsen-Zuid/IJmuiden-Oost
opgenomen.
De voorzitter van de kerkenraad heeft de heer F. Pieters
bedankt voor het vele werk dat hij op zorgvuldige wijze als
penningmeester heeft verricht voor de jaarrekening 2017 en
tevens voor de mondelinge toelichting aan de kerkenraad.
De kascommissie, de heren A. Selier en W. Mak, is akkoord
met het jaarverslag 2017. De kerkenraad heeft op grond
hiervan de penningmeester en daarmee de gehele diaconie
décharge verleend voor het jaarverslag 2017.
Gemeenteleden kunnen de jaarrekening inzien, na het
maken van een afspraak, bij de penningmeester van de
diaconie: de heer F. Pieters, tel. 023-5380927.

Bloemengroet
De bloemen uit de diensten in
de Engelmunduskerk gingen
met onze hartelijke groeten
naar onze gemeenteleden
22 april		
		

Mevrouw Scholten
Mevrouw van der Lugt

29 april
		
		

Mevrouw Wals
De heer Bax
De heer en mevrouw de Koning

6 mei		
		

Mevrouw Langbroek
De heer van der Meer

13 mei		
		

Mevrouw Zwanenburg
Mevrouw Bresser

20 mei		
		
		

Mevrouw Schaap
De heer van der Veen
Mevrouw van Belzen

27 mei		
		

De heer van den Berg
Mevrouw Wierstra

Als je niet kunt luisteren naar een ander, tracht dan tenminste te
luisteren naar jezelf.
De mogelijkheid is niet uitgesloten dat je van schrik je mond houdt.
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uit de kerkbanken
Verbazing Alom!

Bedankt
Graag willen wij een dank uitbrengen voor de mooie
bloemen en felicitatie,
die wij mochten ontvangen voor ons 50 jarig huwelijk. We
hadden een fijn gesprek met degene die de bloemen en
felicitatie kwam brengen.
Groeten
Wim en Lenny Grootenboer-van der Zwan

De Enige wereld
die kleine wereld
waar je elkaar
zo menselijkerwijs ontmoet
groenstrook van herkenning
huis van verwantschap

Op donderdag 26 april jl. ging ik met Marjoke, mijn vrouw,
onder valse voorwendsels naar het stadhuis omdat zij
was uitgekozen om een lintje te ontvangen, voor al haar
vrijwilligerswerk gedurende de afgelopen jaren. Ik was van
dit feit op de hoogte. Eénmaal in de burgerzaal begon het
tot haar door te dringen dat het écht voor haar was. Nadat
we verschillende bekende mensen hadden ontmoet, begon
de ceremonie. Ineke de Jong en Jan Hinloopen gingen
Marjoke vòòr. Hierna werd zij door de burgervader naar
voren geroepen en werd ze, na een stukje film te hebben
gezien, geridderd tot lid in de Orde van Nassau.
Hierna moesten we nog
even blijven staan om nog
een stukje film te zien,
waarin werd medegedeeld
dat ook voor mij een lintje
was aangevraagd! En
daar sta je dan… compleet
verrast en verbijsterd dat
niet alleen Marjoke, maar
ook ik werd geridderd.
Mijn dank gaat uit naar
al diegenen, die dit
hebben gedaan en mij en
natuurlijk ook Marjoke een
onvergetelijke dag hebben
bezorgd!
Aad de Koning
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glanzend trefpunt
waar je even
met die ander samenvalt
de enige wereld
die er toe doet
een grotere is er niet
Hans Bouma

NIEUWS UIT DE PASTORIEËN
NIEUWS vAN DS. LOUS
In Memoriam Maria Groeneveld-ten Napel
Op 16 mei overleed op de leeftijd van 87 jaar Maria - Rie
- Groeneveld - ten Napel, weduwe van Cornelis - Cor Groeneveld. De laatste jaren van haar leven woonde ze in
Breezicht, daarvoor in De Luchte en in de Jacob Catslaan.
Rie hield van gezelligheid. Zij was ook een trouw en
betrokken gemeentelid. In haar goede jaren was ze nauw
betrokken bij het Open Vensterwerk in Velsen-Zuid. Lang
heeft zij de zondagse kerkdiensten bezocht, tot het moment
dat haar gezondheid dit niet meer toeliet; een verhuizing
naar Breezicht bleek noodzakelijk. Op de rouwkaart staat
een tekst van hoop uit de profeet Jesaja: ‘Ik ben het, die u
troost’. Afgelopen week werd in besloten kring afscheid van
haar genomen. Daar sprak ook ds. Van Helden, een oude
vriend van de Israëlreizen die Rie, samen met haar man

Cor, in het verleden hebben
gemaakt. Haar kinderen en
kleinkinderen wensen we
Gods nabijheid toe in deze tijd
van gemis.
Oecumenische Koffie-ochtend
Op 21 juni is onze eigen Engelmunduskerk aan de beurt
om gasten te ontvangen. De belangstelling om elkaar in
een ongedwongen sfeer te ontmoeten, is nog steeds groot!
Vanaf 10 uur staat de koffie en de thee klaar in de Goede
Herderzaal van het wijkcentrum. Uiteraard is er ook dit keer
gelegenheid om onze eeuwenoude kerk te bezichtigen. Van
harte welkom!
Ds. C. Lous

NIEUWS VAN DS. DE GROOT
Bijna zomertijd!
Met zweet in m'n handen typ ik dit stukje. Wat is het warm!
In de zomerperiode doen we het allemaal wat rustiger aan.
Er is een tijd van werken en een tijd van rustig aan doen,
nietwaar?
Dat betekent niet dat alles stilligt. Zo zijn de jeugdouderling
en ik bezig met een aantal tieners om filmpjes te maken
over de tien geboden. We laten ze zien in de dienst van
15 juli, als de achtste groepers afscheid nemen van de
kinderkerk.
In de rubriek 'wat is er te doen' vindt u ook nog een
peuterviering en een meditatieve wandeling.
Studieweek
In 2016 rondde ik mijn verplichte traject nascholing
voor beginnende predikanten af. Daarna had ik geen
studieverplichtingen. Inmiddels val ik onder de regeling
Permanente Educatie. De kerk vindt het belangrijk dat
predikanten tijd nemen voor scholing en reflectie.
In de week van 11 juni ben ik daarom twee dagen op
Hydepark in Doorn voor een cursus over leiderschap.
Boeiend!
Dat betekent dat ik die week niet beschikbaar ben voor
andere werkzaamheden in de gemeente. U kunt altijd
contact opnemen met de scriba of collega Lous, zie het
colofon voor telefoonnummers.
Met een zonnige groet,
ds Barbara de Groot

In Memoriam
Kornelis Niezing
Op zaterdag 12 mei is
overleden ons gemeentelid
Kornelis (Kees) Niezing.
Met zijn vrouw Joke woonde
Kees sinds eind jaren 50 in
IJmuiden, met hun twee zonen. De laatste twee jaar woonde
hij in verpleeghuis Velserduin, omdat zijn gezondheid
achteruitging.
In zijn werkzame leven was hij ambtenaar op het stadhuis
van Velsen, eerst in Oud Velsen, later in IJmuiden.
Hij heeft hier nauwgezet en met plezier gewerkt. Met
minstens zo veel plezier was Kees actief in het onderwijs,
in bestuursraden en allerlei commissies. Ook had hij
daarnaast nog tijd voor kerkenwerk, o.a. als ouderling en
in beroepingscommissies. Zijn lidmaatschap was belangrijk
voor hem, omdat hij daardoor ergens bij hoorde. Al op jonge
leeftijd was hij wees geworden, en door een dominee werd
hij bij de jeugdvereniging betrokken. Hij is sindsdien altijd
betrokken gebleven bij de kerk.
Op de vele briefjes met aantekeningen van dierbare teksten
uit de bijbel en uit liederen en gedichten, die hij in een map
verzamelde, stonden ook woorden uit Jesaja. "Ik heb je
bij je naam geroepen, je bent van Mij". Met dat geloof en
vertrouwen heeft Kees geleefd. Bij die woorden stonden
we in de kerk stil op het afscheid op 18 mei, evenals bij de
woorden die Kees altijd in zijn agenda schreef: "Er is geen
einde aan het laatste einde, alleen een eeuwig nieuw begin".
Aan dat eeuwige begin hebben we hem toevertrouwd.
We bidden om de nabijheid van God en mensen voor de
zonen en schoondochters, omdat zij in enkele weken zowel
hun moeder als hun vader, resp. hun schoonmoeder en
schoonvader moeten missen.
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Berichten van elders
Bericht van de Mu(lti)Fu(nctionele)
Co(mmissie)
De Mufuco is nu ongeveer 15 jaar actief binnen de
Engelmunduskerk. Deze commissie is na de restauratie van
de kerk in het leven geroepen en heeft een tweedelig doel.
Ten eerste wil de Mufuco de ruimten van de
Engelmunduskerk verhuren aan zowel leden als liefhebbers
van de Protestantse Gemeente Velsen-Zuid/IJmuiden-Oost.
De ruimten worden verhuurd voor evenementen die naar
het oordeel van de Mufuco passend zijn. Dit geheel in de lijn
van het Beleidsplan.
Ten tweede wil de Mufuco een derde geldstroom generen
om een bijdrage te leveren aan de exploitatie van de
kerkelijke gemeente.
In 2017 was de Mufuco betrokken bij 29 evenementen,
waaronder familiebijeenkomsten, bedrijfsfeest, concerten,
TV opnamen, kerkelijke huwelijken, uitvaartdiensten/
condoleance vergadering, lezing, toneelvoorstelling,
expositie en rondleiding.
Bij de uitvoering van deze evenementen kan de Mufuco
regelmatig een beroep doen op een beperkt aantal
vrijwilligers. Wanneer u wel eens zou willen assisteren bij
het werk van deze commissie, kunt u zich wenden tot een
van de leden. Ook voor meer informatie omtrent dit werk
geven zij u graag verdere uitleg.
Het financiële resultaat voor 2017 bedroeg € 9.795,-Engelmundus en Meer
Vanuit de overweging dat ons kerkgebouw een mooie
plek is om goede dingen te beleven, ook door onderdak te
bieden aan culturele activiteiten, zijn we inmiddels gestart
met een nieuw project: Engelmundus en Meer. De opzet
is dat de Mufuco in de periode oktober tot mei in eigen
beheer een aantal gevarieerde evenementen organiseert.
In 2017 waren we verantwoordelijk voor 2 concerten,
een toneelvoorstelling en een lezing, steeds op een
zondagmiddag. Deze formule lijkt goed gekozen, gezien de
gebleken belangstelling.
Vooruitblik:
In 2018 hopen we invulling te geven aan onze inmiddels
tweeledige doelstelling:
1 De verhuur van de verschillende ruimten van de
Engelmunduskerk om zo een extra geldstroom te
genereren ten bate van de exploitatie van de kerkelijke
gemeente.
2 Het benutten van de kerkelijke ruimte voor het
organiseren van een aantal gevarieerde culturele
activiteiten om zo een ruimer publiek bij ons kerkelijk
gebeuren te betrekken.
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Op de Jaarmarkt in september hopen we de activiteiten van
Engelmundus en Meer te presenteren en te promoten.
Leden van de Mufuco zijn:
Anton Bresser, Marco Bresser, Joris van Gerven,
Hans Hoekstra, Gerda Truus Pieters en Joop van Veelen.

Cursus Theologie Voor Geïnteresseerden (TVG)
(van eind augustus 2018 – eind april 2019)

Was Ruth nu een brave schoondochter of een doortastende
vrouw? Waarom is 1 Corinthiërs 13 niet bedoeld als
huwelijkstekst, hoe beleven andere volken hun geloof,
wat was Paulus voor een man, hoe kijken we als 21-ste
eeuwers aan tegen de wonderen van Jezus en welke
invloed heeft Augustinus op de huidige theologische
inzichten gehad?
Dit soort kwesties
komt aan de orde in de
cursus Theologie Voor
Geïnteresseerden.
Cursisten zeggen
voortdurend dat ze
verrast zijn en geboeid
worden door wat ze
in de lessen te horen
krijgen. Het verbreedt
en verdiept de kijk
op dingen die (soms)
allang bekend waren
vanwege achtergrond
maar het biedt ook
heel veel nieuwe
inzichten. Kortom: een
ervaring!
De cursus, die plaatsvindt onder verantwoordelijkheid
van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), is voor
iedereen toegankelijk; vooropleiding of lidmaatschap van
een kerk is niet vereist. In totaal duurt de cursus drie jaar.
Per jaar worden er op de dinsdagochtend gedurende 34
weken bijeenkomsten belegd (locatie: Arie Biemondstraat
103, Amsterdam). Per jaar bedragen de kosten € 235,(gespreide betaling is mogelijk). Het is ook mogelijk om niet
de gehele cursus maar slechts een aantal uit het aanbod
van 12 vakken te volgen.
Meer informatie en aanmelding kan bij de secretaris:
Pieter Licht, tel. 06 83995520,
e-mail: pieter.licht@gmail.com of
via de website: www.tvg-amsterdam.nl
Op verzoek kan een informatieboekje of een uitgebreide
studiegids worden toegezonden.

wij HEBBEN GELEZEN
De ziel
Als er allerlei tekenen zijn, die erop wijzen dat de ziel als het
ware de kern en de krachtbron van het leven is en dat het
stoffelijke lichaam daarbij vergeleken feitelijk niets anders is
dan een kleine kwetsbare huls, dan is het bijna ondenkbaar
dat aan het einde van het leven de grote kracht van de ziel
zich zou moeten ondergeschikt maken aan het zwakke
lichaam door ook op te houden te bestaan.
Het valt, dacht ik, veel eerder aan te nemen dat de ziel
op weg naar haar doel – ‘de goddelijke bestemming’- het
aardse lichaam aflegt, omdat er immers op ’n verhevener
niveau voor de stof geen kans meer bestaat zich te
handhaven.
Tijdens ons leven voelen we vaak al contacten met zielen
van overledenen. Die communicatie is uiteraard vaag,
omdat het een communicatie is op twee verschillende
niveaus. Namelijk die van een ziel die nog in een lichaam
woont met die van een lichaamloze ziel.
Maar heel goed denkbaar is het dat wanneer beide
zielen lichaamloos geworden zijn, er een evenwichtige
communicatie zal zijn en van een hogere orde dan die wij
kennen in dit aardse leven.
Toon Hermans
uit ‘liggen in het gras’

Geloofsgesprek: Het woord bij de daad

Gelovigen moeten niet alleen 'de daad bij het woord
voegen', maar vooral ook 'het woord bij de daad'.
Het is de hoogste tijd om ons te bekwamen in het
geloofsgesprek, aldus ds. René de Reuver (scriba
generale synode).
'Niet lullen, maar poetsen'
Als kind ben ik opgevoed onder de rook van Rotterdam.
Mijn middelbare school stond op een steenworp afstand van
het Feijenoordstadion. Elke dag fietste ik langs De Kuip.
De Feijenoordleus ‘geen woorden maar daden’ herkende
ik van huis uit. Hoewel mijn vader een man van het woord

was, hield mijn moeder van aanpakken. Voor haar geldt nog
steeds: niet kletsen, maar doen. Of in plat Rotterdams: ‘niet
lullen, maar poetsen’. Er moet gewerkt worden. De daad
moet bij het woord gevoegd worden…
Hete hoofden en kouden harten
Deze instelling heeft ook in de kerk haar duizenden
verslagen. Lezen we al niet in de Bijbel dat het geloof moet
blijken uit de werken? De recente geschiedenis heeft aan
deze instelling zeker ook volop bijgedragen. Wat is er voor
en na de Tweede Wereldoorlog niet eindeloos gepraat
over het geloof. Alsof het geloof in sluitende redeneringen
gevangen en op formule gebracht moest worden. Het leidde
doorgaans tot hete hoofden en koude harten discussies.
U herinnert het zich misschien nog wel. Jij herkent het
misschien wel uit verhalen van je opa of oma.
Veel daden spreken van geloof
Deze woordenstrijd was geen reclame voor het geloof.
Sommigen verloren er zelfs hun geloof door. Velen kozen
voor ‘geen woorden, maar daden’. Zij pasten voor al het
gediscussieer en kozen voor concreet geloven. Soms
binnen, soms buiten de kerk. Concreet door zich in te
zetten voor mensenrechten, wereldvrede, zorg om zieke
en kwetsbare mensen, enz. Voor geloof dat blijkt uit daden
(zie: Jakobus 2:18). Tot op de dag van vandaag spreken
daden van veel gelovigen. Het is algemeen bekend dat
‘kerkmensen’ zich meer dan gemiddeld inzetten voor een
zorgzame en vreedzame samenleving. Prachtig. Veel daden
spreken van geloof.
Geloofstaal leren spreken
Alleen, om in daden geloof te kunnen horen, moet je
vertrouwd zijn met geloofstaal. En hier zit de kneep in onze
huidige samenleving. De bekendheid met het christelijk
geloof is aan het verdampen. Bijbelverhalen zijn steeds
minder bekend. Kerk en geloof worden gezien als iets voor
liefhebbers. Privé, voor achter de voordeur. Geloofstaal
wordt nauwelijks nog verstaan, terwijl deze taal onmisbaar
is om door daden heen geloof te horen.
Taal is nodig om daden te kunnen duiden. Taal die woorden
geeft aan daden. Geen uit een boekje geleerde formules,
maar taal die uit het hart komt. Die soms stamelend, soms
vurig iets verwoordt van wat een mens ten diepste drijft,
gaande houdt, inspireert. Van wat, dieper: van Wie je
draagt.
Decennia lang moest de daad bij het woord gevoegd
worden om als gelovige niet in goedkoop en wereldvreemd
gepraat te verzanden. De uitdaging waar we nu voorstaan
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is precies omgekeerd. Om de hartenklop van Gods liefde
achter daden te kunnen verstaan, moet het woord bij
de daad gevoegd worden. Dit is nog niet zo eenvoudig.
Spreken van elke taal, ook van deze vraagt om oefening.
Persoonlijk en met elkaar. De praktijk waar deze taal
geleerd wordt is het geloofsgesprek.
Ik nodig u van harte uit om mee te doen met dit
geloofsgesprek. Om in de vertrouwdheid van een kleine
groep, met elkaar te delen wat u troost en bemoedigt. Om
geloofstaal te oefenen en authentieke woorden te vinden die
uw leven glans geven. Om woorden te vinden die anderen
helpen uw leven te horen als een getuigenis.
Ds. René de Reuver, scriba generale synode

Ambten niet vanzelfsprekend bij nieuwe
kerkplekken

dat kerk-zijn zonder lidmaatschap mogelijk is. Lidmaatschap
wordt door nieuwe kerkplekken vaak meer fluïde, open
en flexibel benaderd. Ook de koppeling tussen doop en
lidmaatschap spreekt niet vanzelf; hier wordt in de praktijk
verschillend mee omgegaan.
Nieuwe rol voor predikanten?
Ook vindt 65% van de respondenten de ambten van
ouderling en diaken op nieuwe kerkplekken niet nodig. Nog
meer mensen (75%) vinden het niet noodzakelijk dat bij
elke nieuwe kerkplek een predikant betrokken is. Parallel
hieraan zien we volop ruimte voor niet-theologen om voor te
gaan bij nieuwe kerkplekken (75% positief) en sacramenten
te bedienen (71%). Wel hecht men aan theologische
kwaliteit en diepgang. Supervisie van niet-theologen door
predikanten wordt breed ondersteund. Daarmee kan de
rol van (een deel van de) predikanten verschuiven van
uitvoerder naar toeruster/supervisor van vrijwilligers.
Gespreksbijeenkomsten in het land
Het onderzoek is deel van het project Mozaïek van
Kerkplekken, waarin het moderamen van de generale
synode opdracht heeft gegeven om de praktijk van
bestaande en nieuwe kerkplekken verder te onderzoeken
en te doordenken. In september volgt een rapport met
meer reflectie en oplossingsrichtingen. Na september wordt
rond dit rapport het gesprek gevoerd, onder andere tijdens
gespreksbijeenkomsten in het land. In november vindt
vervolgens bespreking plaats tijdens de synode.

Onderzoek van de Protestantse Kerk laat zien dat
driekwart van de mensen het niet nodig vindt dat bij
elke nieuwe vorm van kerk-zijn een predikant actief
is. Dit blijkt uit onderzoek naar de praktijk van nieuwe
kerkplekken, dat eerder is gepresenteerd in Amersfoort.
Scriba René de Reuver: “We gaan door tijden van
verandering; we zien de diversiteit in kerkplekken
toenemen. Het is goed om de relatie tussen bestaande
en nieuwe kerkplekken te doordenken. Dit onderzoek
vormt de aanzet voor verder gesprek in de kerk dit jaar.”
Voor het onderzoek is gesproken met ruim honderd mensen
die in de praktijk betrokken zijn bij nieuwe vormen van
kerk-zijn zoals pioniersplekken, kliederkerken, monastieke
initiatieven en leefgemeenschappen. Ook mensen uit
reguliere kerken deden mee. In het onderzoek komen
onder andere drie inhoudelijke deelgebieden aan bod:
‘Gemeenschapsvorming, netwerken en lidmaatschap’,
‘Ambten, sacramenten en de rol van predikanten’ en
‘Samenwerking, besluitvorming en bestuur in de kerk’.
Bestaande kerkordelijke structuren en ambten staan
ter discussie. Zo wordt lidmaatschap niet langer als
vanzelfsprekend gezien door de respondenten: 56% denkt
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Ga voor meer informatie over Mozaïek van Kerkplekken
en het onderzoeksrapport ‘Over speelruimte en spanning’
(inclusief synopsis) naar
www.protestantsekerk.nl/kerkplekken.

In het park

Die vijf mensen - drie vrouwen en twee mannen – kennen
elkaar via de honden, waarmee ze tussen de middag in het
park lopen. Als ze elkaar tegenkomen, groeten ze elkaar en
vaak staan ze een poosje met elkaar te praten. Bijna altijd
gaat het dan over de honden. Over Lex, Lenie, Tibor, Hertha
en Alan. Ja, dié namen zijn bekend. Vele malen worden ze
genoemd. Maar van elkáárs namen hebben de drie vrouwen
en twee mannen geen weet. Door hun honden hebben zij
een zeer persoonlijk contact met elkaar, waarbij toch hun
anonimiteit gehandhaafd blijft.
Het kan heilzaam zijn anonimiteit te verbreken. Maar nu en
dan is het zeker zo heilzaam haar te bewaren. Het noemen
van namen kan toenadering, maar ook afstand scheppen.
Soms weet je minder van elkaar naarmate je méér van
elkaar weet.
Die vijf mensen in het park hebben elkaar op een essentieel
punt herkend. Wat hen met elkaar verbindt, is hun liefde
voor hun honden. Dáárin leven ze met elkaar mee. In dié

expressie zijn ze mens voor elkaar. De wereld, waar ze
elkaar ontmoeten, is de wereld van Tibor die zo onbesuisd
kan zijn, Lenie die haar rechtervoorpoot heeft verstuikt,
Lex die een dagje ouder wordt. Een zeer beperkte wereld.
Niettemin een wereld, waar vijf mensen elkaar iedere dag
weer allermenselijkst weten te vinden.
Of ze meer met elkaar gemeen hebben dan hun honden?
Ze zijn er niet zo nieuwsgierig naar. In het park lopen hun
werelden parallel. Dat willen ze zo houden. Lopen hun
wegen voor het overige uiteen, dan lopen ze ook in het park
uiteen.
Hans Bouma

Chassidische vertellingen
Met uiterste precisie heeft Martin Buber uit het aanwezige
schriftelijke en mondelinge materiaal de verhalen over de
chassidische leraren opgetekend, die hoe verschillend
ook, een sfeer ademen van religieus enthousiasme. Een
bovenaards vuur doorgloeit het leven van de tsaddik en zijn
chassidim omdat de wereld in al zijn aardsheid en banaliteit
de plaats is waar God zich ontmoeten laat. ‘De mens die
naar zichzelf kijkt, kan alleen maar overspoeld worden door
melancholie, maar zodra hij naar de schepping kijkt, zal hij
vreugde vinden’ (Baal-Sjem).

In dans, muziek en kleur beleven de chassidim de
vereniging van de schepping met haar Schepper. Mensen,
dieren, vogels, vissen, bloemen zijn opgenomen in één
goddelijke wereld van kleur, licht en muziek. De goddelijke
vonk doorlicht al wat bestaat. En zo wordt heel het leven
één groot feest.
Een goed mens worden, omgevormd worden in de Tora,
werken aan je eigen bestemming, hier en nu leven, of
hoe je het ook zou willen omschrijven, het blijven hooggestemde levensidealen, waar mensen voor kiezen zonder
zich uitdrukkelijk of te vragen of ze groot en sterk genoeg
zijn om zich dit ideaal eigen te maken. Ervaren geestelijke
leiders weten gelukkig hoe slecht het is, als mensen zich
krampachtig vastklampen aan een verheven ideaal. Op
zich zijn zij niet tegen idealen, maar zij hebben aan den lijve
ervaren, hoe ‘mooi gebrekkig’ de mens in elkaar zit, en hoe
gefrusteerd je kunt worden van die zelf gekozen idealen.
Zij schamen zich daar niet voor en zijn daarom bij uitstek
geschikt om anderen te helpen in het zoeken van hun weg.
Dat is het enige wat de mens te doen staat.
Toen men de blinde rabbi Bunam dan ook eens vroeg,
waarom hij niet als Abraham was, zei hij: ‘Maar Abraham
was toch ook niet blind!’
Laetitia Aarnink

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters

persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie
Ook wilsbeschikking en nazorg
Dag en nacht bereikbaar: 0255 - 51 7452

Uitvaartcentrum IJmuiden:
Vertrouwd dichtbij

Gemakkelijk en gezond: elke dag bereiden wij verse,
werk langsbrengen. Meteen wat boodschappen voor u
meenemen? Onze bezorgservice staat voor u klaar!
Haarlem - Waarderpolder - Beverwijk - IJmuiden - Heemstede - Hoofddorp

023 - 531 91 43 – www.kievitbv.nl

Waalstraat 101, 0251- 25 20 94, www.ijmonduitvaart.nl

Het
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van IJmuiden...
...zit al ruim 50 jaar in de
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• beachflags
• drukwerk
• familiedrukwerk
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• huisstijl
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• printen
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• stickers
• vlaggen

Trompstraat 1-5 (schuin achter het gemeentehuis)
1971 AA IJmuiden • Tel. 0255 511191 • info@elta.nl

Sterk in grafische communicatie!

Voor een goed advies
en ruime keuze
DROGISTERIJ PARFUMERIE

Ritskes
Ook uw adres voor
elastische kousen en steunpanty's

Frans Naereboutstraat 66
1971 BP IJmuiden
Tel.: (0255) 51 5207
Fax: (0255) 515964

