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Psalmen

nkele weken geleden was ik een paar dagen
te gast in de St. Adelbertabdij te EgmondBinnen. De Benedictijner monniken die de abdij
bewonen, leiden een geregeld leven. Zes keer per
dag zitten zij in de kerk voor de getijdenvieringen
en het vieren van de eucharistie. In twee weken
zingen zij het gehele psalmboek door: er is een
A-week en een B-week. Wanneer je dan als gast een
aantal dagen alle diensten bijwoont, zijn er heel wat
psalmen langsgekomen.

H

et verblijf in de abdij gaf mij weer even de
ruimte om na te denken over de psalmen
en wat dat voor liederen zijn. In de eerste plaats
zijn het de liederen van het oude Israël. Zij hebben
deze liederen gedicht en in de mond genomen als
hun ervaringen met God en met het leven. Dat
hoeven lang niet altijd positieve ervaringen te
zijn. Er zijn psalmen die gaan over eenzaamheid
en godsverlatenheid; denk maar aan psalm 22, die
Jezus aan het kruis aanhaalt.

D
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it brengt mij bij het tweede. De 150
psalmen bestrijken het hele leven. Er zijn
boetepsalmen, koningspsalmen, pelgrimspsalmen,
liederen van hoop en van verwachting, er zijn
psalmen die de schepping beschrijven en ga zo
maar door. De monniken in Egmond zingen de
psalmen met een donkerder inhoud vaak aan het
begin van de dag, in de metten. Maar de grondtoon
van de psalmen is toch het loflied op God.

H

et psalmenboek is verdeeld in een vijftal
afdelingen. Elk eindigt met een lofpsalm.
Het psalmenboek zelf eindigt met het grote
halleluja van Psalm 150. Een goed christelijk lied
moet altijd iets van de grondtoon van de psalmen
in zich hebben. Israël heeft de kerk leren zingen.
Onze christelijke liederen bouwen voort op de
liederen van Israël.

M

isschien zijn de psalmen door de eeuwen
heen bij alle gelovigen wel zo populair
gebleven, omdat ze alle kanten van het leven raken,
ook de minder mooie kanten van ons bestaan. De
psalmen kunnen heel diep gaan. Als jij, door wat je
in het leven is overkomen, geen woorden meer kunt
vinden en je met stomheid geslagen bent, liggen
de woorden van de psalmen klaar. Jij mag ze dan
in de mond nemen. Zo worden ze jouw lied. Zo
reizen deze psalmen met jou mee door het leven.
Maar de psalmen zingen we ook samen: we zingen
ze als gemeente van onze Here Jezus Christus. Ze
herinneren ons eraan dat het Israël was, die de kerk
heeft leren zingen: het waren de liederen die ook
Jezus zelf heeft gezongen. Zo reizen de psalmen
mee met de gemeente en met al haar leden. Dat wij
deze liederen nog vaak op de lippen mogen nemen.

DS. KEES LOUS
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Algemene gegevens
Kinderkerk
Giften kunnen worden overgemaakt op
NL94 RABO 0373 5974 52, t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z
o.v.v. gift kinderkerk
Bezorging kerkblad Samen
Contactpersoon voor de bezorging en mutaties in Driehuis,
Velsen-Zuid, Santpoort-Noord + Zuid en de postadressen is:
dhr. W.J. Mak, Velserdijk 64, 1981 AB Velsen-Zuid,
tel. 0255 - 520504,
bz1.kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl
Contactpersoon voor de bezorging en mutaties in IJmuiden is:
Fam. van Broekhuyzen, Havenkade 11, 1973 AH IJmuiden,
tel. 0255 - 532486,
bz2.kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl
VRIJWILLIGE BIJDRAGEN VOOR KERKBLAD SAMEN
rek. nr. NL27 RABO 0139 2393 83
t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z /IJmuiden-O, Langemaad 49,
1991 EK Velserbroek en dit onder vermelding van Samen.
Autorijdiensten
Voor die personen die gebruik willen maken van de
autorijdiensten naar de Engelmunduskerk is een rooster
opgesteld. Iedereen die hierbij  betrokken is, heeft dit rooster.
De contactpersonen voor deze autorijdienst zijn:
- dhr. B. te Beest, tel. 0255 - 517418 en
- dhr. W. Mak, tel. 0255 - 520504

Protestantse Gemeente te
Velsen-Zuid / IJmuiden-Oost
• Secretaris-kerkrentmeester: dhr. E. Cornet,
Krommeland 48, 1981 BV Velsen-Zuid
• Penningmeester-kerkrentmeester: dhr. P.L. Bijker,
Langemaad 49, 1991 EK Velserbroek, tel. 023-5385383
• Vrijwillige bijdragen: rek. nr. NL27 RABO 0139 2393 83
t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z /IJmuiden-O,
Langemaad 49, 1991 EK Velserbroek
• Diaconie: rek. nr. NL05 INGB 0000 1398 04
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Velsen-Z /IJmuiden-O,
Klipper 16, 1991 MV Velserbroek, tel. 023-5380927
• Collectebonnen zijn te bestellen via
rek. nr. NL36 INGB 0000 1490 43 t.n.v. Kerkrentmeesters
Prot. Gem. Velsen-Z /IJmuiden-O, Platanenstraat 23,
IJmuiden. Inlichtingen bij dhr. A. Selier, tel. 0255 - 536082

Website: www.engelmunduskerkoudvelsen.nl

KERKDIENSTEN
ENGELMUNDUSKERK

ICHTHUSKERK

VELSERDUIN

15 juli

10.00 uur
ds. B.E. de Groot
kinderkerkuitje

10.00 uur
ds. C. Lous

geen dienst

22 juli

10.00 uur
ds. B.E. de Groot

10.00 uur
ds. J. van Doorn

10.30 uur
pastor J. Nieuwenhuizen

29 juli

10.00 uur
ds. B.E. de Groot

10.00 uur
mw. drs. G. Bijl Beverwijk

geen dienst

5 aug

10.00 uur
Samen onder een dak dienst
met de Ichthuskerk
ds. B.C. Helmers

10.00 uur
Samen onder een dak dienst
in de Engelmunduskerk

10.30 uur
pastor J. Nieuwenhuizen

10.00 uur
Samen onder een dak dienst
in de Ichthuskerk
		

10.00 uur HA
Samen onder een dak dienst
met de Engelmunduskerk
ds. J. van Doorn

geen dienst

19 aug

10.00 uur
Samen onder een dak dienst
met de Ichthuskerk
ds. C. Lous

10.00 uur
Samen onder een dak dienst
in de Engelmunduskerk

10.30 uur
pastor J. Nieuwenhuizen

10.00 uur
Samen onder een dak dienst
in de Ichthuskerk
		

10.00 uur
Samen onder een dak dienst
met de Engelmunduskerk
ds. B.E. de Groot

geen dienst

2 sept

10.00 uur
ds. C. Lous

10.00 uur
ds. J. van Doorn

10.30 uur
pastor J. Nieuwenhuizen

9 sept

10.00 uur
ds. C. Dahmen
uit Berkenwoude

10.00 uur
ds. C. Lous

10.30 uur
niet bekend

mw. C Voskamp
pastor G. Zaal
mw. T. Korthouwer
dhr. G. Steentjes
dhr. A. Bijl
mw. T. Korthouwer
pastor G. Zaal
ds. B.E. de Groot
dhr. A. Bijl

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

12 aug

26 aug

HUIS TER HAGEN
15 juli
22 juli
29 juli
5 aug
12 aug
19 aug
26 aug
2 sept
9 sept

10.45 uur
10.45 uur
10.45 uur
10.45 uur
10.45 uur
10.45 uur
10.45 uur
10.45 uur
10.45 uur
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DE MOERBERG

BREEZICHT

Diensten om de week in de regel
op vrijdagmiddag
13 juli
16.00 uur
27 juli
16.00 uur
10 aug
16.00 uur
24 aug
16.00 uur
14 sept 16.00 uur

Diensten in de regel laatste donderdag
de maand
26 juli

16.00 uur

30 aug

16.00 uur

BIJ DE DIENSTEN
engelmunduskerk
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. kinderkerkuitje
Organist: dhr. P.C. Dalebout
De collecten zijn voor de Diaconie en het Onderhoudsfonds
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Instandhouding
van de Eredienst
Zondag 22 juli: Dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. B.E. de Groot
Ontvangstdienst: de dames E. Filius en H. Hoefakker
Bloemendienst: de dames Ts. Abma en A. Mak
Kinderkerk: mw. H. de Wit
Organist: dhr. R.S. Brink
De collecten zijn voor de Diaconie en het Onderhoudsfonds
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Instandhouding
van de Eredienst
Zondag 29 juli: Dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. B.E. de Groot
Ontvangstdienst: de dames I. Rasmussens en J. Brink
Bloemendienst: de dames I. de Jong en Y. Roodzant
Kinderkerk: mw. L. Rodenburg
Organist: dhr. R.S. Brink
De collecten zijn voor de Diaconie en het Onderhoudsfonds
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Instandhouding
van de Eredienst
Zondag 5 augustus: Samen onder 
een dak Dienst met Ichthuskerk in de 
Engelmunduskerk
om 10.00 uur
Voorganger: ds. B.C. Helmers
Ontvangstdienst: mw. A. Strooker en dhr. A. de Koning
Bloemendienst: de dames G. Hinloopen en P. de Hoog
Geen Kinderkerk
Koffiedienst: dhr. D. Tamerius en mw. E. Filius
Organist: dhr. P.C. Dalebout
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De collecten zijn voor de
Diaconie en het
Onderhoudsfonds
Bij de uitgang wordt
gecollecteerd voor de Instandhouding van de Eredienst
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken
Zondag 12 augustus: Samen onder een dak 
Dienst van Schrift en Tafel 
in de Ichthuskerk om 10.00 uur
Voorganger: ds. J. van Doorn
Zondag 19 augustus: Samen onder een dak 
Dienst met Ichthuskerk in de 
Engelmunduskerk om 10.00 uur
Voorganger: ds. C. Lous
Ontvangstdienst: de dames E. Bijker en P. de Hoog
Bloemendienst: dhr. B. te Beest en mw. R. de Vlieger
Kinderkerk: mw. Y. Bax
Koffiedienst: dhr. en mw. Hinloopen
Organist: dhr. P.C. Dalebout
De collecten zijn voor de Diaconie en het Muziekfonds
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Instandhouding
van de Eredienst
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken
Zondag 26 augustus: Samen onder een dak 
Dienst in de Ichthuskerk om 10.00 uur
Voorganger: ds. B.E. de Groot
Zondag 2 september: Dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. C. Lous
Ontvangstdienst: de dames I. van Ee en H. Stolk
Bloemendienst: de dames G. Selier en A. Strooker
Kinderkerk: ?
Koffiedienst: dhr. en mw. van Broekhuijzen
Organist: dhr. P.C. Dalebout
De collecten zijn voor het Missionair Werk en het
Onderhoudsfonds
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Instandhouding
van de Eredienst
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

Organist: dhr. R.S. Brink
De collecten zijn voor de Diaconie en het Onderhoudsfonds
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Instandhouding
van de Eredienst

Zondag 9 september: Dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. C. Dahmen uit Berkenwoude
Ontvangstdienst: mw. T. Talens en dhr. H. Krijnen
Bloemendienst: dhr. H. Krijnen en mw. H. van Gent
Kinderkerk: ?

Van de redaCTIE
Informatie over de eerstvolgende kerkbladen
Periode

Uiterste inleverdatum
kopij

Verschijningsdatum
vanaf…

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

26-05

11/11 - 15-12/2018

29 oktober 2018

8 november 2018

Kerkblad-nummer

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.
Dit kerkblad geldt voor de periode tot aan september. De redactie wenst u een fijne zomer.

eigen kerknieuws
Wat is er te doen
Jaarmarkt 2018
Vorig jaar beleefden we de 50e editie van de Jaarmarkt
Oud Velsen.
Reden om te stoppen? Beslist niet! Op zaterdag 29
september is de 51e jaarmarkt. Een dag waarop we ons
met z'n allen inzetten om geld in te zamelen voor de kerk,
op een leuke en samenbindende manier.
En ook best een inspannende manier, want er komt veel
werk bij kijken. Heeft u ook tijd en zin om daaraan mee te
doen?
Bij de kerkkramen met antiek en curiosa, worst, vis, boeken,
poffertjes, gebak, in de kerk, achter de bar of bij het rad, is
alle hulp welkom!
De kinderkerk was vorig jaar voor het eerst ook actief,
met een knutselplek en een verhalentent. Dat vraagt om
voorzetting!
Dat de Velser Gemeenschap meedoet met een podium in
het oude dorp is inmiddels ook een goede traditie.

Amateurgezelschappen uit Velsen op het gebied van zang,
muziek en theater geven een kort maar krachtig optreden.
Het wordt een dag als vanouds.
De jaarmarktcommissie,
Ineke van Broekhuyzen
Peter de Bruijn
Pieter Bijker
Eduard Cornet
Barbara de Groot
Petra de Hoog
Charles van Ikelen
Mariëtte Mak
Nils Rasmussens
Mieke Rotgans
Arthur Weeber
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Uitje naar Zandsculpturen van
Bijbelverhalen in Elburg
Wist u dat de toren van Babel, Jona en de walvis, Adam en
Eva in het paradijs, de geboorte en kruisiging van Jezus
en andere Bijbelverhalen in zandsculpturen te bewonderen
zijn?
Zandkunstenaars hebben ruim een half jaar gewerkt
om vele Bijbelverhalen in grote zandsculpturen in een
overdekte tentoonstelling in Elburg uit te beelden. Een
aantal gemeenteleden zal deze bijzondere tentoonstelling
bewonderen op dinsdag 21 augustus a.s. De kosten voor dit
uitje zullen ongeveer € 25,-- zijn.
Meer informatie over de tentoonstelling kunt u vinden
op https://www.dagjeweg.nl/nieuwsredactie/23953/
debijbelinzand.
Bent u ook geïnteresseerd en vindt u het een leuk idee
om de bijbelse zandsculpturen op 21 augustus met een
groep gemeenteleden te bewonderen, stuurt u dan uiterlijk
14 augustus a.s. een e-mail aan thera.talens@xs4all.nl.
Nadere gegevens over het vervoer, de plaats en tijd van
vertrek (’s ochtends na 9.00 uur) zullen u dan zo spoedig
mogelijk na 14 augustus worden toegezonden.

BHV-ers gezocht
De afgelopen periode is er door de kerkrentmeesters
gewerkt aan het nood- en ontruimingsplan voor de
Engelmunduskerk. Deze is nu gereed om in werking te laten
treden.
Onderdeel hiervan is het opzetten van een
hulpverleningsploeg, die periodiek zal oefenen. Om deze
ploeg vorm te geven zijn wij op zoek naar kerkgangers die
in het bezit zijn van een BHV-certificaat (bijvoorbeeld via
hun werkgever) en die samen met de kerkrentmeesters en
koster onderdeel hiervan willen uitmaken.

U kunt u aanmelden bij Nils Rasmussens via rasmussens@
hotmail.com of Arthur Weber via arthurweeber@gmail.com .
We horen graag van u. Mocht u interesse hebben in het
nood- en ontruimingsplan dan kunt u daar een digitale kopie
van ontvangen.
Namens de kerkrentmeesters,
Nils Rasmussens

Zomeropenstelling Engelmunduskerk Oud
Velsen met expositie werk Charles Bruijn
Ook dit jaar in de maanden juli en augustus zal de
Engelmunduskerk Oud Velsen weer voor bezichtiging
geopend zijn. De geschiedenis van deze kerk gaat terug tot
de achtste eeuw, toen een houten kerkje werd gebouwd bij
de bron van de Velserbeek. Sindsdien is er veel verwoest,
maar ook weer opgebouwd, wat heeft geresulteerd in het
huidige kerkgebouw.
Tevens is er een zomerexpositie te bekijken met werk van
Charles Bruijn.
Charles Bruijn (Haarlem, 1969) is vormgever en ruim 25 jaar
werkzaam voor zijn eigen reclamebureau Marker. De laatste
jaren legt hij zich steeds vaker toe op vrij werk. Zijn collages
zijn een zoektocht naar een bewustzijn van tegenstellingen
en stellen hem in staat de chaos in beeld weer te geven.
Zijn persoonlijke aantekeningen, die hij verwerkt in zijn
collages, maken dat hij afstand kan nemen.
Voor deze zomerexpositie heeft hij een keuze uit zijn werk
gemaakt. Hij tekent hierbij aan: "om even te bezinnen en tot
rust te komen in deze prachtige locatie."
Voor meer informatie: www.charlesbruijn.com
Te zien: alle zondagen vanaf 1 juli tot en met 26 augustus
2018 van 13.00 tot 16.00 uur
Adres: Engelmunduskerk Oud Velsen, Kerkplein 1,
1981 BH Velsen-Zuid

Rekening & verantwoording
Bloemengroet
De bloemen uit de diensten
in de Engelmunduskerk gingen
met onze hartelijke groeten naar
onze gemeenteleden
3 juni

Gemma Selier
De heer Guijt

10 juni

De heer Luit
Mevrouw Scholten
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17 juni

Mevrouw Groen
Mevrouw Langelaar

24 juni

Mevrouw Basa
Mevrouw de Jong
Mevrouw Alblas

1 juli

Mevrouw Tijl
De heer van Es
Mevrouw Nagtegaal

uit de kerkbanken
Ik ben Ab Roosendaal, 87 jaar oud
Ik las jullie stukjes in het vorige
kerkblad ( Yvonne Bax en tieners
pag. 6,7, 8 red.) en werd er heel
blij van. Het werd mij warm om
het hart. Het geeft me een heerlijk
gevoel dat we op de een of andere
manier bij elkaar horen, ook al zien
en kennen we elkaar nauwelijks.
Sommigen ken ik persoonlijk, van
anderen de ouders. De openheid
waarmee jullie schreven was
fijn om te lezen. Ik ben blij dat jullie dat deden en wil jullie
daarvoor hartelijk bedanken.

Het interview
Ineke van Ee (76)
Was wijkverpleegkundige
met hart voor de mensen
De ideale vrijwilligster
maar ook een
verzamelaarster

Kan je iets over jezelf vertellen?
Ik ben geboren in 1941 in Fijnaart en Heijningen in Brabant.
Ik kom uit een gezin met zeven kinderen, waarvan ik de
jongste ben. Mijn vader werkte in het onderwijs. Ik weet
eigenlijk niets meer van Fijnaart. Toen ik nog heel jong
was verhuisden we naar Tienhoven bij Utrecht. Mijn vader
werd daar onderwijzer. Wij gingen inwonen bij de ouders
van mijn vader. Wij gingen er naar de Gereformeerde
kerk. Ik heb er ook belijdenis gedaan. In Tienhoven ging ik
naar de lagere school. Met een vriendin uit die tijd heb ik
nog steeds contact. Ik was niet zo’n ster in rekenen. Dus
besloot mijn vader dat ik naar de huishoudschool moest in
Breukelen. Na de huishoudschool heb ik de nog twee jaar
de vormingsklas gedaan.

Ik wist wel dat ik niet op
kantoor wilde werken
Opleiding en carrière
Ik wist eigenlijk niet goed wat ik verder wilde. Heb zelfs nog
een paar jaar in de huishouding gewerkt.
Op kantoor wilde ik ook niet. Ik wist wel dat ik iets met
kinderen wilde. Eventueel in een kindertehuis of

kinderkolonie werken. Via een vriendin van mijn moeder
hoorde ik dat er in Katwijk aan Zee het Rotterdamsch
Zeehospitium was. Ik solliciteerde er en werd aangenomen.
Er revalideerden daar kinderen met polio. Daarnaast was
er een sanatorium voor kinderen en soms hele gezinnen
die tuberculose hadden. Ook was er nog een longkliniek,
waar mensen de laatste fase van hun leven doorbrachten.
Ik heb daar heel veel geleerd van het verpleegvak. Ik wilde
heel graag verpleegkundige worden maar had de goede
vooropleiding niet.
De opleiding in Katwijk was twee jaar en met het
diploma kon ik in het tweede jaar van de opleiding tot
verpleegkundige beginnen.
Samen met een vriendin uit het Zeehospitium solliciteerden
we voor de opleiding in het Lichtenbergziekenhuis in
Amersfoort.
In die volgende twee jaar was ik intern. Zoals dat gaat bij
zo’n opleiding moet je op alle verschillende afdelingen
werken.
In die tijd dat ik er werkte kwam Prinses Margriet er voor
een Rode Kruis opleiding. Er stond in de krant dat ze
verpleegkundige werd maar dat was niet zo. Dank zij
Prinses Margriet hadden we binnen de kortste keren een
behoorlijke instroom van mensen die daar ook wilden
werken. Het leidde bij ons tot een vijf daagse werkweek.
Ik haalde mijn diploma tot verpleegkundige maar wilde
ook graag nog de kraamopleiding doen. Mijn vriendin
wilde dat ook doen en we solliciteerden bij het Luthers
Diaconessenziekenhuis in Amsterdam. Daar heb ik de
kraamopleiding gehaald die een jaar duurde.
Mijn vader was penningmeester van Het Groene Kruis. Via
hem kwam ik in contact met een wijkverpleegkundige. Zij
vertelde over de opleiding en het werk in de wijk. Dat leek
me toch ook wel leuk. Toen ben ik samen met nog steeds
diezelfde vriendin in Amsterdam naar de wijkopleiding
gegaan. Dat was ook een jaar. We begonnen in augustus
met vijf maanden theorie. Dan moest je vier maanden een
wijkstage doen.
Je was allround. Dus bij de mensen thuis: wassen
en injecties geven maar je moest ook zuigelingen en
kleuterbureau doen. In die periode moest je ook nog een
stage lopen bij een tuberculosebureau. Daarna nog een
stage bij een bureau voor Maatschappelijke ondersteuning.
Ik ben bij de mensen thuis heel wat tegen gekomen.
Na de stage nog een maand theorie en dan eindexamen.
Ik heb de wijkstage in Utrecht gedaan. Mijn zus woonde in
Utrecht en ik kon tijdelijk bij haar wonen.
De ouders van mijn vriendin woonden in Bloemendaal en zij
ging stage lopen in Velsen.
Van haar hoorde ik dat er in IJmuiden een vacature was
voor wijkverpleegkundige. Ik solliciteerde en per 1 augustus
1969 werd ik aangenomen als wijkverpleegkundige bij Het
Groene Kruis aan de Kennemerlaan.
Ik heb altijd gewerkt in IJmuiden Oost: deel van de
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Trompstraat, de Ruijterstraat, IJmuiderstraatweg , Groene
Weg, de hele bomenbuurt en de wijk tegenover het
Zeewegziekenhuis.
Ik had nog geen eigen woonruimte en heb een jaar bij
iemand op kamers gewoond aan de Burg. Rambonnetlaan.
Wij hadden ook regelmatig vergadering met
wijkverpleegkundigen van andere wijken. Op één van die
vergaderingen ontmoette ik Jo (red. Jo Markerink, overleden
levenspartner van Ineke).
Jo was nauw betrokken bij Kerk Zonder Grenzen waar ik
ook regelmatig naar de avonddiensten ging.
Zo is de vriendschap met Jo ontstaan. Jo werkte ook als
wijkverpleegkundige maar dan in Velsen-Noord. Ik zeg altijd:
‘ik heb Jo ontmoet door het werk en de kerk’.
Ik kreeg een boven duplex in de Bonekampstraat. Daar heb
ik twee jaar gewoond.
In 1972 zijn Jo en ik gaan samenwonen in de
Linnaeusstraat.
Kerk Zonder Grenzen
Door Jo ben ik in het werk van Kerk Zonder Grenzen
gerold. Dat was in de tijd van Ds. Boeinga. Na het vertrek
van ds. Toornvliet moest Kerk Zonder Grenzen weer
helemaal opgebouwd worden. Zelfs de administratie moest
opnieuw worden opgezet. Dan moest Ds. Boeinga preken
bij de Gereformeerde Kerken. Hij was nl. in dienst van de
Gereformeerde Kerk. Hij werd betaald door de Synode.
Vanuit Kerk Zonder Grenzen moest hij door het jaar heen
in alle kerken van Noord-Holland preken. Zodoende ben
ik met Jo heel veel door Noord-Holland gereisd, met name
op zondagochtend. Wij hoorden bij de Ichthuskerk maar
kwamen er zelden.
Dan gingen wij mee om de liturgie uit te delen en de collecte
voor Kerk Zonder Grenzen te houden.
Dat geld was hard nodig om het kantoor draaiende te
houden. Er moest ook iedere paar jaar opnieuw een
aanvraag bij de Synode gedaan om het werk te mogen
voortzetten.
Mijn werk als wijkverpleegkundige
Ik was als wijkverpleegkundige all round. Dat betekende dat
ik mensen elastieken kousen moest aantrekken, insuline
prikken. Dat moest altijd vroeg in de morgen gebeuren.
Ik kreeg van de gemeente de geboortes door. Als dan de
kraamverzorgster weg was, ging ik bij de moeder langs om
haar uit te nodigen om bij het kleuter- en zuigelingenbureau
langs te komen.
Ik hield spreekuur in de Kennemerlaan bij het Groene Kruis
en aan de Zeeweg in het gebouw van het Witgele Kruis van
de R.K. In Zeewijk kwamen ook veel jonge gezinnen wonen.
Ik ben in het kleuterbureau aan de Andromedastraat ook
regelmatig ingevallen.
Ondertussen veranderde de Stichting regelmatig van naam.
De gezinsverzorging kwam erbij. Er kwam een splitsing
tussen Oost en West.
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Mensen dachten dat wij met
een grote tas met spullen de
wijk in gingen .
Het enige wat ik bij me had
was een nageltang
In de wijk had ik patiënten waar ik naargelang de noodzaak
soms iedere week kwam, soms iedere dag of één keer
per maand. Wij hadden bij de Stichting ook speciale
verpleegkundigen die mensen aan huis bezochten die
reuma of tuberculose hadden. In de Lorentzstraat konden
die mensen ook op spreekuur komen. Kwamen ze niet dan
werd de wijkverpleegkundige erop af gestuurd. Ik kwam
ook bij mensen waarvan het huis moest worden aangepast
omdat ze b.v. COPD hadden. Ik gaf dan advies samen met
een COPD verpleegkundige.
Mijn patiënten kreeg ik vanuit het ziekenhuis of via de
huisarts. Ik had veel contact met het Zeewegziekenhuis.
Ik bezocht mensen in het ziekenhuis. Van daaruit kon ik
bekijken wat er allemaal geregeld moest worden als ze
thuiskwamen.
Mensen dachten altijd dat wij met een grote tas met spullen
de wijk ingingen maar het enige wat ik had was een
nageltang. Alles moest van de apotheek komen. Ik had een
goed contact met Apotheek Kuijlman.
De combinatie met de jeugdgezondheidszorg en het
verzorgen van oudere mensen vond ik mooi. De verzorging
thuis ging veel verder. Mensen kregen soms een infuus
thuis. Daar moest ik dan in het Zeewegziekenhuis weer een
cursus voor volgen. Sondes inbrengen en katheteriseren
deed je ook. Op een gegeven moment vond er een splitsing
plaats. Ik moest kiezen tussen jeugdgezondheidszorg en
ouderenzorg. Ik heb toen voor het laatste gekozen.
(Gedwongen) pensioen
Jo en Ik hadden het volgende scenario bedacht. Als Jo
met pensioen zou gaan, wilden we verhuizen naar het
platteland. Een huis kopen in een leuk dorp. Ik zou dan daar
een baan zoeken.
Maar een patiënte waar ik regelmatig kwam ging verhuizen
naar Den Haag. Zij en haar man hadden in de Jan
Kostelijklaan nog een tweede woning die ze verhuurden.
Die woning kwam vrij. Zij boden ons het huis te huur aan.
Daar hebben we met veel plezier twintig jaar gewoond.
Intussen was ik afgekeurd voor mijn werk. Ik was toen 55
jaar.
Ik tilde altijd vanuit mijn schouders en heb een dubbele
hernia in de nekwervels opgelopen. Veel pijn en medicijnen
slikken en injecties. Uiteindelijk toch geopereerd. Maar je
bent zo een jaar uit de running. Ik kon het werk gewoon
niet meer doen. Ik had het werk graag tot mijn 65e willen
volhouden. Ik heb het wijkwerk altijd met ontzettend veel
plezier gedaan.

Vrijwilligerswerk
Ja, en dan? Toen ben ik het vrijwilligerscircuit ingegaan.
Ik solliciteerde bij de Patiëntenservice van het
Zeewegziekenhuis en werd aangenomen. Wij konden
de mensen dan met boekjes of folders informeren
over bepaalde ziektes. Mensen zochten toen nog bijna
niets zelf op via internet. Wij hadden contacten met
patiëntenorganisaties, KWF of Reumabestrijding. Ik werd
ook wel eens uitgeleend aan De Deo en Haarlem-Zuid.
Dat heb ik gedaan tot het Zeewegziekenhuis gesloten werd.
Toen ben ik de opleiding Theologische Vorming voor
Gemeenteleden gaan volgen.
Jo en ik waren op de vrouwenbond. Dat heette toen nog
NCVB en later Passage. Daar ben ik voorzitter geworden.
Dat heb ik gedaan tot 2002. Toen is de bond opgeheven
in IJmuiden Oost. In 2003 ben ik voor het Open Venster
IJmuiden Oost gevraagd. Ik ben begonnen als secretaresse.
Daarna voorzitter. Dat doe ik nog steeds.
In 2006 ben ik bij de PCOB gekomen. Maar ja, als je
twee keer bent geweest wordt er al gepolst of je geen
bestuursfunctie zou willen bekleden. Secretaresse wilde ik
toen nog niet worden omdat ik nog te weinig ervaring met
de computer had. Ik ben toen maar algemeen bestuurslid
geworden. Later heb ik het intern voorzitterschap van
Johan Feenstra overgenomen. Ik leidde de bijeenkomsten
in Velserbroek en de Ichthuskerk. Johan had de externe
contacten met de regio en landelijk. Twee jaar geleden is de
PCOB ook opgeheven.
Bij Avondlicht heb ik nog een boek voorgelezen, dat deed ik
in de studio. Daarnaast bezocht ik ook wel mensen die jarig
werden. Zij mochten dan muziek laten draaien die ze mooi
vonden. Dat werd door Avondlicht uitgezonden. In 2004 is
Avondlicht opgeheven.
In de Goede Herderkerk ben ik diaken geweest.
Ik heb meegedaan met het gelegenheidskoor en zing nog in
het Engelmunduskoor.
Ik ben bezoekpersoon, doe ontvangstdienst en
bloemendienst in de kerk.
Om de week doe ik nog vrijwilligerswerk in Huis ter Hagen.
Hobby’s
Ik hou van lezen, spelletjes doen, knutselen. Ik ga graag
bij mensen op bezoek of ontvang bezoek. Gezellig een
gesprek voeren. Daar hou ik van.
Ik ben destijds begonnen met het sparen van kerstkaarten.
Geen gewone. Maar kaarten die te maken hadden met
de tijd rondom de geboorte van Jezus. Dus vanaf de
aanzegging van de Engel Gabriël aan Maria t/m Simeon en
Anna in de tempel. Vanaf het jaar 1100 t/m 1800/1900. Ik
heb heel veel albums. Ik begon ook met kerststallen. Ben
lid geworden van de vereniging van kerststallen. Ik ben met
drie kerststallen begonnen en heb er nu ongeveer 300. Voor
kerst t/m half januari staan ze hier in huis uitgestald.

Alleen verder
Natuurlijk is er na de dood van Jo verdriet en gemis. We
zijn ruim 45 jaar samen geweest. Ik ben nu alleen, maar dat
gaat goed. Gelukkig kan ik mezelf heel goed vermaken. Ik
ben blij dat ik ergens bij hoor met name bij de kerk.
Als ik een agenda koop voor het nieuwe jaar schrijf ik er
altijd een eerste de zin in: ‘weer een jaar, om mens te zijn’,
en ten tweede ‘sta op, en maak het waar’. Het betekent
zoiets als: ‘niet blijven zitten maar doen’.
Samen gaan van de kerken
Wij hoorden bij de Bethelkerk aan de Zeeweg. Als ik nog
denk aan die sluiting van de Bethelkerk. De deur werd
dichtgedaan en dat was het. Ik heb hier nog wat orgelpijpen
en een paar collectezakken maar dat was alles.
Als ik dan zie hoe het in de Goede Herderkerk is gegaan.
Dat was toch anders. Daar waren leden van meerdere
kerken bij betrokken. En er zijn vooraf meer gesprekken
over gevoerd . Wij hebben bij de sluiting ’s morgens een
aantal zaken meegenomen uit de Goede Herderkerk o.a.
het kleed, het avondmaalstel en de Bijbel. Die zijn ’s middag
in de Engelmunduskerk naar binnen gedragen. Dat was
mooi. Sommige mensen hebben het heel moeilijk gehad
met de overgang. Maar uiteindelijk zijn het allemaal maar
gewone mensen. Ik was wel wat gewend met Kerk Zonder
Grenzen. Dat was ook een samenraapsel van mensen
uit allerlei kerken. Jo en ik hebben daar jarenlang de
ontvangstdiensten gedaan. We kenden heel veel mensen.
Misschien dat je daardoor een wat ruimere blik krijgt.
Maar ook door Ds. Alfred Bronswijk van Kerk Zonder
Grenzen. Hij is voor mij heel inspirerend geweest.
Hij nam ons mee naar allerlei kerken. Ook katholieke. Hij
wist veel te vertellen over de riten en gebruiken, beelden
en schilderijen. We waren o.a. in Gent, Den Bosch, Gouda.
Hij schreef ook mooie liederen en gedichten die ik nog vaak
gebruik.
Heb je favoriete liederen?
Psalm 23 maar ook psalm 121. We zijn hier toch een soort
van pelgrims en op reis. Het leven is niet altijd een snelweg
of een asfaltweg. Er zijn ook wel eens kuilen. Dat is ook
goed. En verhalen uit de Bijbel. Pasen is mooi maar
Pinksteren vind ik een heel blij feest. Dan hoop ik dat ik zelf
ook geïnspireerd wordt door de geest. Gebeurt ook niet
altijd natuurlijk. Maar toch!
Joke Stam

Ik ben blij dat ik ergens bij
hoor, met name bij de kerk
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De persoonlijke God
Deze zonnige periode, waarin de dag vroeg begint en
de avonden het meest aangenaam zijn, leent zich voor
nadenken over wat ons beweegt. Ik stuitte op een boekje
van Peter Henk Steenhuis met als titel: “De persoonlijke
God, Gesprekken op de grens van filosofie en geloof”, een
bundeling van interviews, die eerder in TROUW verschenen
is. In onze Bijbel is God een persoon en gezien de
Hebreeuwse werkwoorden is dat ook steeds in mannelijke
vorm geschreven. Mij trof een interview van Steenhuis met
Lody van de Kamp, die rabbijn is en een CDA functie heeft,
onder de titel: “Dat Iets kent mijn dossier”.
Vraag Steenhuis: Je kunt alleen iemand danken, niet Iets.
Lody: niet mee eens. In onze traditie is God Iets. “Iemand”
duidt op een menselijke gedaante, God overstijgt die
menselijke vorm, God is niet van vlees en bloed, God is een
almacht. Hij is overal, zowel in tijd als in ruimte. En welzeker
danken wij deze Iets.
Vraag Steenhuis: U gelooft niet in een persoonlijke God?
Lody: Nee. Ik geloof dat ieder mens een persoonlijk band
heeft met God… Dat betekent dat God zich op deze wereld
bezig houdt met individueel toezicht. Er is geen globale
godheid, die schetsmatig naar de wereld kijkt. Ieder mens
wordt als individu beoordeeld Op ieder territorium van
ons bestaan, behalve op het gebied van de vrije wil. God
bemoeit zich niet met de keuze tussen goed en kwaad,
anders zouden we robotten worden. Al het andere wordt
door God gestuurd, ten goede of ten kwade. Als het onze
Lieve Heer behaagt om meneer Cohen de hoofdprijs te
laten winnen in de Staatsloterij, dan is dat de hand van God.
En als meneer Cohen iets heel ergs overkomt, is dat ook de
hand van God…
Vraag Steenhuis: U gelooft dus in een persoonlijke band
met een onpersoonlijke God? Lody: Als er over een
persoonlijke God wordt gesproken, krijg ik altijd de indruk
dat men een eigen invulling denkt te kunnen geven aan
God… God overstijgt mij ten enen male…Er is een God die
mijn dossier kent en zich bezig houdt met mijn dossier.
Vraag Steenhuis: Hoe kan Iets zich bezig houden met mijn
dossier? Lody: Er is een macht die dat kan: de Eeuwige.
Wij vormen ons een kinderlijke voorstelling van die macht:
er is een grote God die miljoenen afdelingen in de hemel
beheert, en een daarvan is Lody van de Kamp. Tot zover.
Wat mij intrigeert is het grondeloos vertrouwen dat de
joodse rabbijn heeft in een God, in Iets dus, waarvan je
je geen voorstelling kunt of mag maken ( Gij zult u geen
gesneden beeld maken etc.) Wat dat betreft hebben
Christenen het een stuk makkelijker: God de Zoon, Jezus,
is tastbaar op de aarde verschenen in menselijke gedaante,
het vlees geworden woord van God. Lody doet het met
helemaal niets en heeft diep ontzag voor de Eeuwige, die
op hem let. Het is haast niet te begrijpen. Lody: Als een
naast familielid overlijdt hebben wij de verplichting onze
kleren te scheuren als teken van rouw en opstandigheid….
Terwijl we onze kleren scheuren spreken we de lofzegging
uit: “Geprezen bent U, de Eeuwige, onze God, Koning van
de wereld, Waarachtige Rechter”.
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Vanuit onmacht, boosheid, verdriet, verscheur je je kleren
en tegelijkertijd erken je dat het mandaat bij God ligt. Een
en ander sluit aan bij een recente preek over Jobs beklag
nadat hem alles ontnomen was ( hand van God?), de
nietige mens tegenover Gods almacht: Waar was jij toen ik
de aarde grondvestte, wie heeft haar afmetingen bepaald,
heb je ooit de morgen ontboden en de dageraad zijn plaats
gewezen enz. Wat een erkenning: mijn leven ligt in de hand
van God, die verder reikt dan ons denken.
Frits Vermeulen

Gebed
God, op weg naar het beloofde land
bent U uw volk trouw gebleven
door het uw geboden te geven.
Zij waren wegwijzers voor het
samenleven van uw mensen,
maar ook tastbare tekens van uw
aanwezigheid.
God, zijn hele leven lang
bent U trouw gebleven aan Jezus, uw Zoon;
in zijn spreken en in zijn daden,
maar ook in zijn lijden en zijn dood.
God, U blijft trouw aan onze geloofsgemeenschap
en sterkt ons voor onze reis door het leven
met het brood dat we samen gedeeld hebben
in de naam van Jezus.
Wij danken U voor deze trouw.
Bron: Tot uw dienst, www.middenonderu.nl

NIEUWS UIT DE PASTORIEËN
NIEUWS vAN DS. LOUS
Koffie-ochtenden in 2018-2019
Tijdens de oecumenische koffie-ochtend in juni vroegen verscheidene gemeenteleden om het
volledige rooster van de koffie-ochtenden, zoals dit voor dit en volgend jaar is afgesproken.
Regelmatige bezoekers kunnen hier hun agenda op afstemmen. De koffie-ochtenden
worden op elke derde donderdag van de maand, vanaf 10 uur gehouden, bij één van de acht
deelnemende geloofsgemeenschappen. Doel is om elkaar onder het genot van koffie of thee
te ontmoeten. Daarbij is er ook altijd gelegenheid het betreffende kerkgebouw te bezichtigen.
Het thans geldende rooster is in mei ingegaan. Hieronder de data en de locaties:
2018
19 juli		
16 augustus
20 september
18 oktober
15 november
20 december

RK Pieterkerk (Zuiderkruisstraat 1)
OK Engelmunduskerk (De Bolder, Bloemstraat 124)
Petrakerk (Spaarnestraat 8)
Ichthuskerk (Ichthusburcht Fahrenheitstraat)
Apostolisch Genootschap (Doorneberglaan 29)
RK Engelmunduskerk Driehuis

2019
17 januari
21 februari
21 maart		
18 april 		
16 mei
20 juni 		
18 juli		
15 augustus

Nieuwe Kerk (De Rank. Kon. Wilhelminakade 265)
PKN Engelbunduskerk Velsen-Zuid
RK Pieterkerk (Zuiderkruisstraat 1)
OK Engelmunduskerk (De Bolder, Bloemstraat 124)
Petrakerk (Spaarnestraat 8)
Ichthuskerk (Ichthusburcht, Fahrenheitstraat)
Apostolisch Genootschap (Doorneberglaan 29)
RK Engelmunduskerk Driehuis

De eerstvolgende data zijn dus 19 juli in de RK Pieterkerk en 16 augustus in de OK Engelmunduskerk/De Bolder in
Oud-IJmuiden.
Groet
In deze zomereditie van ons kerkblad een hartelijke groet vanuit ’t Roode Hart 9. Degenen die op reis gaan, een goede
vakantie toegewenst. Degenen die thuisblijven, even zozeer goede dagen toegewenst in het Velsense.
Weer op krachten gekomen, kunnen we in september weer met enthousiasme de draad van het kerkenwerk oppakken!
Ds. Kees Lous

NIEUWS VAN DS. DE GROOT
Zomer!
Heerlijk, dat zonnige weer buiten. Het nodigt uit om het wat
rustiger aan te doen.
Even geen vergaderingen, tijd nemen om na te denken over
het nieuwe seizoen en terug te blikken op de afgelopen tijd.
En natuurlijk: vakantievoorpret. Meestal bezoeken wij een
kampeerwinkel vlak voor de vakantie, voor een of ander
handig 'hebbedingetje' (wat in de praktijk vaak overbodige
bagage blijkt). Maar dit keer blijft de tent op zolder want we
gaan twee weken naar Griekenland! Op mijn achttiende
kwam ik er voor het eerst, met de trein door Europa en
dan op de boot vanaf Italië, een grote rugzak op m'n rug.
Sindsdien zou ik er het liefst elk jaar naar toe gaan. Wie
weet, als we op een dag de staatsloterij winnen, wordt het

mogelijk (maar daar doe ik niet
aan mee, dus….). De voorpret
bestaat dit keer uit het lezen
van Griekse mythologie.
Hebben we daar ten minste
des te meer tijd, om gewoon
heerlijk in zee te dobberen!
Terugblik
In het vorige kerkblad stond al een foto van ons gemeentelid
Aad de Koning, die een koninklijke onderscheiding ontving.
Wist u dat er maar liefst drie van onze gemeenteleden
onderscheiden zijn? We feliciteren daarom ook vanaf
deze plaats Ineke de Jong, Jan Hinloopen en Aad (en
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Marjoke) de Koning. Dank voor jullie werk voor de Velsense
samenleving, o.a. het werk bij de ouderen, kinderen, én
dieren.
Peuterviering
In juni hadden de peuters en kleuters hun laatste viering
van het seizoen. Ze kwamen gewapend met zwaarden en
beschermd met schilden de kerk in. Om Goliath te verslaan
bleek dat allemaal niet nodig. Met een zachte bal bleek hij in
één rake worp om te vallen. Ook de kleine Lønne lukte dat.
Bij de diensten
Op zondag 15 juli is er aandacht voor de kinderen die ná
de zomervakantie naar de middelbare school gaan. Ze
nemen afscheid van de kinderkerk. Jurjen, Willem en Eva
ziet u regelmatig in de kerkbanken. Christian komt al een
tijd bij de tieneractiviteiten. Met deze vier plus nog negen
andere tieners hebben we ons verdiept in de 10 geboden.
Paul, Tomas, Joëlle, Willem, Eva, Sybe, Christian, Daniël,
Joël, Maric, Toby, Peter en Jurjen hebben een paar kleine
filmpjes gemaakt die we laten zien in de dienst. De tien
geboden zijn als richtingwijzers in je leven. Het gaat er niet
om wat allemaal niet mag, het gaat er om dat je door die
richtingwijzers goed met elkaar kan samenleven.
Samen onder één dak
Een aantal diensten in juli en augustus vieren we samen
met de Ichthuskerk. Let u goed op het rooster wanneer er
dienst is in welke kerk? En schakelt u de taxidienst in als
de Ichthuskerk voor u te ver is? Met alle plezier wordt u
opgehaald en thuisgebracht!

In memoriam Irene Ouwehand
Op donderdag 21 juni overleed, enkele dagen na haar 88e
verjaardag, ons gemeentelid
Irene Katharina Emilie Ouwehand - Fischer
Irene kwam in 1958 vanuit Duitsland naar Nederland en
trouwde met Arie Dirk Ouwehand, nadat zij hem dat jaar
op een bijzondere wijze had leren kennen via een tvuitzending.
De overgave waarmee ze haar leven in Nederland
aanpakte, was bijzonder. In de dienst van Woord en Gebed
op 28 juni stonden we stil bij Ruth, die Naomi volgt en met
overgave haar leven in een vreemd land aan durft te gaan.
Irene en haar man hadden een gelukkig huwelijk en
woonden jarenlang met hun twee kinderen aan het
Tesselschadeplantsoen in Driehuis. Na het overlijden van
haar man ging ze in De Luchte wonen. Irene was een
actieve en zelfstandige vrouw. Ze maakte graag reizen, was
jarenlang lid van het koor en was ouderling in de kerk.
De kerk en het geloof waren belangrijk voor haar. Ze
las graag in de boeken van de Duitse predikant en
verzetstheoloog Dietrich Bonhoeffer, die haar inspireerden
en haar hielpen om verder te kunnen na de duistere periode
van de jaren 30 en 40. Haar geloof was een plaats van
vreugde en licht.
Om het licht van Gods nabijheid bidden wij voor haar
kinderen en kleinkinderen, en allen die haar dierbaar
waren.'

Kerkproeverij
Op zondag 16 september willen we als gemeente weer
aansluiten bij de landelijke 'kerkproeverij': een zondag
waarop je iemand uitnodigt om mee te gaan naar de kerk.
Wie neemt u mee?
Afwezig
In de zomermaanden ben ik enkele weken afwezig door
vakantie. Kunt u in juli geen predikant bereiken? Neemt u
dan contact op met de voorzitter van de kerkenraad,
dhr. Hugo Brink, tel. 520299.
Kunt u in augustus geen predikant bereiken? Neemt u dan
contact op met de scriba,
mw. Thera Talens, tel. 519502.
Met een hartelijke groet,
ds Barbara de Groot

Hij zei: ‘Wat hebben we een heerlijk gesprek gevoerd!’
Toch had ik alleen maar geluisterd.
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Berichten van elders
70 jaar Wereldraad van Kerken

Op donderdag 23 augustus 2018 is het 70 jaar geleden
dat de Wereldraad van Kerken werd opgericht in de
Nieuwe Kerk in Amsterdam.
Met de Wereldraad van Kerken ontstond in 1948 een uniek
platform voor wereldwijde samenwerking tussen kerken. Als
toonaangevende oecumenische organisatie heeft zij vanaf
haar oprichting niet alleen bijgedragen aan samenwerking
tussen kerken, maar ook aan vrede en recht.
Miljoenen christenen
Er zijn 348 kerkgenootschappen lid van de Wereldraad
van Kerken. In Nederland zijn dat de Protestantse Kerk in
Nederland, de Oud-Katholieke Kerk, de Remonstrantse
Broederschap, de Algemene Doopsgezinde Sociëteit en de
Quakers. Gezamenlijk vertegenwoordigen de lidkerken van
de Wereldraad zo'n 500 miljoen christenen in meer dan 110
landen. Deze lidkerken weten zich verbonden in Christus,
over de grenzen van theologische en culturele verschillen
heen. De lidkerken leren van elkaar, delen met elkaar en
scherpen zich aan elkaar.

Olav Fykse Tveit (secretaris-generaal
an de Wereldraad van Kerken) en
Agnes Abuom (voorzitter van het
centraal comité van de Wereldraad)
zijn beiden voorganger in deze viering.
U kunt zich aanmelden voor deze viering op de Website
https://www.aanmelder.nl/70jaarwcc

Pleegouders hard nodig
In Velsen is de organisatie Kenter Jeugdhulp er voor
kinderen in de knel. Zij bieden hulp aan kinderen en zoeken
in noodsituaties naar een pleeggezin. Kenter is hard op
zoek naar pleeggezinnen voor meisjes zoals 'Laura.
Misschien heeft u wel eens pleegzorg overwogen of kent u
mensen in uw omgeving die hier voor open staan?
Op www.kenterjeugdhulp.nl vindt u alle informatie.
Bellen kan op 088-243 43 43.

Feestelijke jubileumviering
Vanuit dankbaarheid en vreugde vieren wij graag met u dit
belangrijke jubileum. Wij nodigen u daarom van harte uit
voor een feestelijke internationale (Engelstalige) viering in
de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Donderdag 23 augustus,
16.00 uur in de Nieuwe Kerk (Dam, Amsterdam).

wij HEBBEN GELEZEN
Vonken van de Geest in de Kuip
Ergens in mijn middelbare schooltijd bezocht ik voor
het eerst de Kuip, oftewel het Feyenoordstadion. In die
tijd ging het niet goed met Feyenoord. Het stadion was
dan ook maar voor een derde vol.
Samen met een aantal schoolvrienden hadden we kaartjes
voor Vak S: de roemruchte staantribune recht achter het
doel. Daar stond het wel afgeladen vol met de fanatiekste
supporters. Toen Feyenoord scoorde, bevond ik mij opeens
een meter lager. Een soort collectieve buiging leek het wel.
Onvergetelijk.
Zure appels
Intussen zijn we jaren verder en zijn ook mijn eigen kinderen
behept met het rood-witte virus. Dat lijkt meer

op voorzienigheid dan op een eigen keuze, want laten we
eerlijk zijn: ‘Feyenoordsupporter ben je namelijk niet voor je
lol’, zei Gerard Cox ooit al. Achttien jaar hebben we moeten
wachten op het kampioenschap. Vele zure appels moesten
doorgebeten worden. Zo leer je wel je zegeningen tellen. Of
zoals zo’n andere gevleugelde spreuk in Feyenoordkringen
luidt: ‘Sterker door strijd’.
Een aantal keren per seizoen ga ik naar de Kuip, met een
of meer van onze kinderen. Mensen die beweren: ‘Ik kijk
het wel op televisie, dan kan ik het beter zien’, hebben nog
nooit de Kuip letterlijk voelen bewegen na een doelpunt.
Als dan de goaltune - I will survive (let op die tekst!) - wordt
ingezet en de supporters massaal meespringen op de maat,
dan schudt dat prachtbouwwerk van staal en beton op zijn
grondvesten.
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Kerken. Het bezoek van de paus raakt haar veel meer
dan ze van tevoren had gedacht. 'Wij zijn pelgrims op
dezelfde weg'.
Al vanaf het allereerste treffen van het uitvoerend comité
is een zekere spanning voelbaar: de paus komt, en dat
brengt veel in beweging. Honderden journalisten hebben
zich gemeld, een forse beveiligingsoperatie samen met
de Zwitserse overheid is gaande. En in de wandelgangen
klinken ook wel wat vragen: ‘We hebben toch de paus niet
nodig om te bewijzen dat de Wereldraad zinnig is?’

Feyenoord-Ajax
Afgelopen seizoen was ik samen met mijn zoon bij
Feyenoord-Ajax. De theoloog Van Ruler zei ooit dat je
daar de vonken van de Geest van de voetbalschoenen ziet
springen. Bij de opkomst zag ik niet direct vonken, wel heel
veel rook. Ook was er een orkaan van geluid, want zo’n
wedstrijd maakt in de Feyenoord-supporters wel wat extra’s
los. Helaas gold dat niet voor de Feyenoord-spelers. Het
was een geluk dat het bij rust nog 0-0 stond.
Kort na rust scoorde Huntelaar voor Ajax. Dat werkte als
een lont in het kruitvat. De Kuip ging erachter staan en
al snel kwam er een strafschop, die helaas gemist werd.
De supporters hieven massaal de hymne We shall not be
moved aan en toen scoorde Toornstra de gelijkmaker.
Zoonlief viel me in de armen - het was lang geleden dat
hij dat zo deed en de Kuip ontplofte. Feyenoord ging door.
Vilhena schoot op de paal. De 2-1 hing in de lucht, maar
helaas scoorde de tegenpartij. Toen liep het helemaal
leeg bij Feyenoord. Ajax daarentegen liet de bal makkelijk
rondgaan en speelde Feyenoord aan gort: 1-4.
Zuchten
Waar waren nu die vonken van de Geest? Ik zag ze niet.
Ik zag wel verslagenheid om me heen: na het
kampioensjaar was het weer ellende, het oude liedje.
‘Wacht even,’ zei de theoloog in mij, ‘de Geest vonkt niet
alleen, de Geest zucht ook….’
De harde kern aan de overkant zong onbarmhartig tegen
de spelers: ‘Schaam je kapot!’ De supporters aan onze
zijde van het stadion kozen voor een andere benadering.
Zij klapten en zongen nog één keer het clublied ‘Hand in
hand’. Maar het mooiste beeld vond ik dat jongetje vooraan
bij de reling. Hij stond daar moederziel alleen en klapte zijn
handen stuk boven zijn hoofd: wat een toewijding, wat een
trouw! Van zijn handen spatten vonken…..
Kees van den Berg - Uit Woord en Dienst

Pausbezoek Wereldraad van Kerken ontroert ds. Karin van den Broeke
Paus Franciscus bezocht deze week de vergadering
van het centraal comité (bestuur) van de Wereldraad
van Kerken. Ds. Karin van den Broeke is namens de
Protestantse Kerk bestuurslid van de Wereldraad van
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Dat laatste klopt natuurlijk. De Wereldraad van Kerken
is een prachtige gemeenschap van kerken waarin al
zeventig jaar lang het onderling verstaan en de onderlinge
verbondenheid van kerken groeit. De Wereldraad van
Kerken heeft op tal van plaatsen concreet bijgedragen
aan het verbeteren van het welzijn van mensen en aan
de ontwikkeling van vredesprocessen. De Wereldraad
van Kerken brengt mensen met verschillende geloofsen culturele achtergronden met elkaar in gesprek en
bevordert het onderling verstaan. En toch is het niet altijd
eenvoudig om aan zo’n veelkleurige gemeenschap gezicht
te geven. Het bezoek van de paus helpt in elk geval om de
Wereldraad in het nieuws te krijgen.

Het werd een mooi bezoek, waarin de paus heel
nadrukkelijk liet blijken veel meer oecumenische
toenadering te zoeken. Persoonlijk was ik verbaasd dat
zijn komst in de kapel van het oecumenisch centrum van
de Wereldraad met toch veel meer raakte dan ik tevoren,
als nuchtere protestant, gedacht had. Mogelijk werd de
ontroering ook wat aangewakkerd door de sfeer van lang
wachten met ‘maar’ 300 mensen die dit bijzondere moment
gaan meemaken. Leden van het Central Committee,
bijzondere gasten zoals de voormalige secretarissengeneraal, enkele fotografen en journalisten waren er. Hier
en daar volgden mensen via een livestream dat de paus
geland was op het vliegveld. Zo nu en dan hoorden we
een beveiligingshelikopter overvliegen. En dan opeens:
groot gejuich buiten als teken dat de paus het oecumenisch
centrum bereikt heeft. Als de paus binnenkomt treft de
combinatie me van een toch ietwat kwetsbare gestalte met
een bijzonder aandachtige blik. Het doet me goed dat we
de liturgie met een Argentijns lied openen: in de Wereldraad
is altijd een rijkdom aan liederen aanwezig in verschillende

talen en vanuit verschillende culturen. Dit is een mooie kans
om aan te sluiten bij de gast die ontvangen wordt.
Als de paus eenmaal spreekt, blijkt hoezeer ook hij zijn best
doet om aansluiting te zoeken. De Wereldraad roept op tot
een wereldwijde pelgrimage van gerechtigheid en vrede.
En de paus maakt dat beeld van onderweg zijn tot leidraad
van zijn verhaal. ‘Walking in the Spirit’, noemt hij het,
met een verwijzing naar Galaten 5. ‘Walking in the Spirit’
betekent, volgens de paus in deze toespraak, dat je het
wereldse van je af moet gooien. Alle gescheidenheid tussen
kerken is het gevolg van het feit dat we een al te wereldse
mindset toegelaten hebben, van vooral om onszelf denken.
De oecumenische beweging heeft de gave van de Geest.
‘Lieve broeders en zusters, ik heb ernaar verlangd om hier
te zijn, een pelgrim die zoekt naar eenheid en vrede. Ik dank
God dat ik u hier gevonden heb, broeders en zusters die
diezelfde reis al aan het maken zijn. Voor ons als christenen
is samen op weg zijn niet een manier om onze posities te
versterken, maar het is gehoorzaamheid aan God en liefde
voor de wereld. Laten we de Vader vragen om ons te helpen
samen nog meer vastbesloten de wegen van de Geest
te volgen. Moge het kruis onze voetstappen leiden, want
daar, in Jezus, zijn de scheidingsmuren al neergehaald en
is vijandigheid overwonnen. In Jezus zullen we zien, met
al onze tekortkomingen, dat niets ons zal scheiden van zijn
liefde.’ Een krachtig statement: wij zijn pelgrims op dezelfde
weg.

Nog twee ontmoetingen zullen volgen. ’s Middags is
er een bijeenkomst waarin de paus zal spreken, maar
waarin ook de secretaris-generaal en de voorzitster van
het centraal comité van de Wereldraad zullen spreken.
Tijdens die bijeenkomst word ik het meest getroffen door
de voorzitter, dr. Agnes Abuom, die concreet benoemt
hoeveel ongerechtigheid op aarde er is. De gescheidenheid
van Noord- en Zuid-Korea, Colombia, Soedan. Geweld
tegen vrouwen, waarvoor op iedere donderdag aandacht
gevraagd wordt met de Black Thursday. Genoeg is genoeg.
We moeten samen optrekken op de weg van gerechtigheid
en vrede!’ Aandachtig zie ik de paus kijken. Hij knikt. En
zodra ze klaar is staat hij op en geeft haar een hand.
Aan het einde van de dag wonen we met een klein aantal
mensen vanuit de Wereldraad ook nog de mis bij die de
paus voor 40.000 Zwitsers opdraagt. De dagtekst komt uit
Mattheüs 6, waarin het Onze Vader klinkt. ‘Onze’ Vader,
benadrukt de paus. Niemand op aarde kan de Vader voor
zichzelf reserveren. God sluit geen mens uit.
De uitdaging om dit alles te vertalen naar concrete vormen
van kerk-zijn waarin de verbondenheid ook echt gestalte
krijgt, ligt er ook na dit pausbezoek nog. De toon is echter
gezet. Op de weg van gerechtigheid en vrede gaan we
samen.
Ds. Karin van den Broeke,
lid van het uitvoerend comité van de Wereldraad van
Kerken namens de Protestantse Kerk

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

geheim
van IJmuiden...
...zit al ruim 50 jaar in de

TROMPSTRAAT Nr. 1

• banners
• beachflags
• drukwerk
• familiedrukwerk
• flyers & folders
• huisstijl

• ontwerpen
• posters
• printen
• scripties
• 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

