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God almachtig
Soms overvalt je zo’n wanhoop. De wereld
wordt geregeerd door de machtigen, de
rijken, de mannen in donkere pakken, in
hoge kantoren. We worden geregeerd door de
internationale beurzen. Door de belangen van
de multinationals. En de wereld? De wereld
wordt er niet mooier op.
Als de machtigen naar almacht reiken,
betekent dat, dat zij kunnen doen
wat zij willen. Een jongensdroom
wordt waar. Een kinderlijk
verlangen.
Hemelse CEO?
Het is verwarrend dat wij
God almachtig noemen. De
bijbelvertalers hebben ons
ermee opgescheept. Waar het
Hebreeuws een titel heeft: El
Shaddai, God van de hoogten,
schrijft de Vulgaat omnipotens
(almachtig). Is God de CEO van
de wereld? Kan hij alles? Doet
Hij wat Hij wil? Vaak zijn goden zo
bedacht: nergens aan gebonden; slaan
ze de één, helpen ze de ander.
Israël vertelt een ander verhaal.
Psalm 84 bezingt God en de goden. En denk daarbij
niet aan Allah of Boeddha – die goden daar gaat het
even niet om. Het gaat om de machten van onze
wereld. Dé God staat in hun midden, zegt de psalm.
En Hij vraagt: wat deden jullie voor wees en de
weduwe? Welk recht verschaften jullie? Dé God roept
uit: jullie moeten recht doen! Want anders zullen jullie
neerstorten. En jullie nemen de aarde in jullie val mee.
De psalm is een grote schreeuw om gerechtigheid.
Een sprankje hoop breekt door. De machtigen
kunnen niet doen wat ze willen. Van hen wordt
verantwoording gevraagd. Er is een kans. God spreekt.
Op een dag zullen de priesters van de Zuidas zwijgen.

God spreekt
Die stem, die mensen ter verantwoording roept, is
nog te horen. Om ons heen. Als de vluchtelingen
in hun boten van het ene naar het andere Europese
land worden gestuurd. In hen roept God. We moeten
antwoorden. Als de zwarte mensen aan de zekerheden
van de witte schudden. In hen roept God. We moeten
antwoord geven. Als vrouwen onophoudelijk melden
hoe onveilig deze mannenwereld van ons voor
hen is, spreekt in hen God.
‘Ik ben afgedaald’, zegt de God van
Israël aan Mozes: ‘Ik heb de klacht
van de tot slaaf gemaakten
gehoord.’ Hij heeft hun stem tot
de Zijne gemaakt. Zijn stem is
hun stem.
God doet niet wat Hij wil.
God doet recht. En Hem
almachtig noemen – als je
Hem almachtig noemt, erken
je: Zijn recht voor de klein
gemaakte mens zal zegevieren.
Laurentius
De kerk bewaart een legende
uit een van haar eerste eeuwen:
Laurentius was diaken in Rome. De
keizer liet hem gevangen nemen. ‘Jullie zijn
rijk!’ wierp hij Laurentius voor. ‘Ja,’ beaamde de
diaken, ‘wij zijn rijk.’ ‘Breng mij uw rijkdom!’ dwong
de keizer. ‘Dat zal ik doen’, antwoordde Laurentius.
De volgende dag kwam hij het keizerlijk paleis binnen.
Hij bracht de keizer bedelaars, weduwen, armen,
in lompen gehulden, leprozen, vreemdelingen en
dwazen. ‘Is dit uw rijkdom?’ schreeuwde de keizer
kwaad. ‘Ja,’ zei Laurentius, ‘want in hen woont God.
Door hen spréékt God.’
Dat is Zijn almacht.
Sybrand van Dijk (predikant van de Protestantse
gemeente te Adorp Wetsinge Sauwerd.
(overgenomen uit ‘Woord en Dienst’)
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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.

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,
Kievitlaan 26, 1971 KX IJmuiden
Penningmeester dhr. K. Gesink
• 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

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
Website: www.engelmunduskerkoudvelsen.nl

KERKDIENSTEN
ENGELMUNDUSKERK

ICHTHUSKERK

VELSERDUIN

14 okt

10.00 uur HA
ds. B.E. de Groot
mmv Engelmunduskoor

10.00 uur
ds. C. Lous

10.30 uur
pastor J. Nieuwenhuizen

21 okt

10.00 uur
ds. J.J.H. Hoekstra

10.00 uur
ds. J. van Doorn

10.30 uur
pastor A. Peters

28 okt

10.00 uur
ds. B.C. Helmers
15.00 uur Aangepaste
Gezinsdienst
ds. B.E. de Groot

10.00 uur
ds. J. van Doorn

10.30 uur
pastor J. Nieuwenhuizen

4 nov

10.00 uur (Kunstlijn)
ds. C. Lous

10.00 uur
ds. J. Buchner (Amstelveen)

10.30 uur
C. van Polvliet

11 nov

10.00 uur
ds. C. Lous

10.00 uur
Evang.commissie

10.30 uur
pastor J. Nieuwenhuizen

ds. I. Clement
mw. T. Korthouwer
Werkgroep pastorale zorg
pastor G. Zaal
dhr. G. Steentjes
pastor E. Wigchert

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

HUIS TER HAGEN
			
14 okt
21 okt
27 okt
28 okt
4 nov
11 nov

10.45 uur
10.45 uur
16.00 uur
10.45 uur
10.45 uur
10.45 uur

DE MOERBERG

BREEZICHT

Diensten om de week in de regel
op vrijdagmiddag

Diensten in de regel laatste donderdag
de maand

13 okt
27 okt
9 nov

25 okt

16.00 uur
16.00 uur
16.00 uur

16.00 uur

De machtige eik pocht met zijn bladeren.
“Je doet maar,” meesmuilt de herfst.
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BIJ DE DIENSTEN
engelmunduskerk
Zondag 14 oktober: Dienst van Schrift en
Tafel om 10.00 uur
Met medewerking van het Engelmunduskoor
o.l.v. Philien Schouten
Voorganger: ds. B.E. de Groot
Ontvangstdienst: dhr. en mw. de Jong
Bloemendienst: mw. C.A. van Ee en dhr. C. van Ikelen
Kinderkerk: mw. H. de Wit
Organist: dhr. P.C. Dalebout
De collecten zijn voor het Werelddiaconaat en het
Onderhoudsfonds
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Instandhouding
van de Eredienst
Zondag 21 oktober: Dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. J.J.H. Hoekstra
Ontvangstdienst: dhr. en mw. Vermeulen
Bloemendienst: dhr. B. te Beest en mw. R. de Vlieger
Kinderkerk: mw. S. Rasmussens
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
Zondag 28 oktober: Dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. B.C. Helmers
Ontvangstdienst: dhr. en mw. Hinloopen
Bloemendienst: mw. A. Mak en dhr. J. Bragt
Kinderkerk: mw. M. Spijker
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

Zondagmiddag
28 oktober:
Aangepaste
Gezinsdienst om
15.00 uur
Voorganger: ds. B.E. de Groot
Organist: dhr. P.C. Dalebout
Zondag 4 november: Dienst om 10.00 uur
(Kunstlijn)
Voorganger: ds. C. Lous
Ontvangstdienst: de heren A. van der Meer en P. Herweijer
Bloemendienst: de dames G. Selier en A. Strooker
Kinderkerk: mw. L. Rodenburg
Koffiedienst: de dames H. de Wit en L. Duineveld
Organist: dhr. R.S. Brink
De collecten zijn voor de Zending en het Onderhoudsfonds
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Instandhouding
van de Eredienst
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken
Zondag 11 november: Dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. C. Lous
Ontvangstdienst: de dames I. Rasmussens en J. Brink
Bloemendienst: dhr. H. Krijnen en mw. H. van Gent
Kinderkerk: mw. L. Koster
Organist: dhr. P.C. Dalebout
De collecten zijn voor het Binnenlands Diaconaat en het
Onderhoudsfonds
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Instandhouding
van de Eredienst

Van de redaCTIE
Informatie over de eerstvolgende kerkbladen
Kerkblad-nummer
Periode
		

Uiterste inleverdatum
kopij

Verschijningsdatum
vanaf…

26-05

11/11 - 15-12/2018

29 oktober 2018

8 november 2018

26-06

16/12/’18 - 19/01/’19

3 december 2018

13 december 2018

26-07

20/01/’19 - 23/02/’19

7 januari 2019

17 januari 2019

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.
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eigen kerknieuws
Wat is er te doen
NIEUWS UIT DE KINDERKERK
De zomer heeft zich omgekleed in z’n herfstjasje. De
kinderen hebben al een paar schoolweken achter de rug en
wij -als kinderkerkleiding- kijken kort terug en vooral vooruit!
Eerst de terugblik naar de jaarmarkt, waar we -net als vorig
jaar- weer een kinderkerkkraam hadden. Het verhaal van
dit jaar ging over David, die reus Goliath versloeg. Het was
mooi weer, dus er kwamen behoorlijk wat kinderen langs,
die bij ons met ballen
Goliath om kwamen
gooien en een steen
mochten versieren.
De door ds. Barbara
gemaakte Goliath werd
met veel enthousiasme
aangevallen. Soms zelfs
zo, dat we blij waren
dat de ballen binnen de
afbakening van de tuin
bleven. Ook hebben
veel kinderen een steen
nog mooier gemaakt
met de krasplaatjes die
we daarvoor hadden.
Onderwijl luisterden ze dan
naar het verhaal dat we,
met de vertelposters erbij,
vertelden. Gelukkig kregen
we hulp van buiten de
kinderkerk door Yvonne,
Corina en Sandra. Daarvoor onze hartelijke dank! Al met al
weer een geslaagde dag, die vast een vervolg krijgt volgend
jaar.
En dan het Adventsproject: het eerste brainstormen
daarover hebben we al achter de rug. Het project, dat als
thema “Geloof met me mee” heeft, spreekt ons aan en
de posters (én musical) die erbij horen ook. Tijdens de
vergadering werd er zelfs al een knutselwerk op tafel gezet
waar we allemaal enthousiast van werden; daar gaan
we dus op voortborduren. Omdat het nog wel even duurt
voordat het Advent is, ga ik nu nog niet teveel verklappen.
Maar we willen wel weer graag uw hulp inroepen! We
hebben voor ons Adventsproject namelijk lege wc-rolletjes
nodig en niet zomaar een paar: we hebben er héél veel
nodig. Dus: zou u allemaal voor ons willen mee sparen?
Ik zal een doos in de kerk neerzetten waar u de rolletjes
in mag gooien. U mag ze natuurlijk ook aan één van de
kinderkerkleidsters geven.
Bij het project hoort ook een mini-musical. We zijn nog
aan het beraden of we die willen gaan opvoeren op Eerste
Kerstdag. Dat is afhankelijk van de animo. De rollen in de
musical zijn voor de kinderen, maar we zoeken wel een
gelegenheidskoor(tje) voor de liedjes die erbij horen.

Als u zin heeft om daaraan mee
te doen, mag u zich opgeven bij mij, persoonlijk of via mail
(henny.de.wit@quicknet.nl) of bij ds. Barbara. U krijgt dan 4
liedjes om voornamelijk thuis in te studeren. Ik verwacht dat
we twee of hooguit drie keer met z’n allen in de kerk gaan
oefenen.
In het volgende kerkblad zal ik wat meer vertellen over wat
u en uw (klein)kinderen kunnen verwachten tijdens Advent
en Kerst. We hopen dat we weer met net zoveel en net
zulke enthousiaste kinderen het project ingaan. Wij hebben
er in ieder geval al zin in!
Met vriendelijke groetjes namens ons allemaal,
Henny

Wat is er te doen?
Meditatieve wandeling
De tweede zaterdag van de maand is er gelegenheid mee
te lopen met de meditatieve wandeling.
Zaterdag 13 oktober begint de wandeling bij de ingang van
Velserbeek, op de parkeerplaats, die te bereiken is vanaf de
Stationsweg.
We verzamelen om 9.30 uur en ronden af met koffie uit de
thermosfles rond 10.45 uur. Welkom!
Meer info bij ds.degroot@engelmunduskerkoudvelsen.nl of
0255-578978.
Thuis in de kosmos
Er is al interesse getoond voor het lezen en bespreken van
het boek(je) 'Thuis in de kosmos', van filosoof/theoloog
Taede Smedes.
In het vorige kerkblad stond de datum genoemd, dinsdag
20 november. Er stond nog geen tijd bij. De bespreking
vindt plaats in de middag, van 14.00 tot 15.30 uur in de
Goede Herderzaal. Voor wie niet 's middags kan, is er een
alternatieve mogelijkheid op dinsdagavond 20 november,
van 20 tot 21.30 uur.
Aanmelden bij ds.degroot@engelmunduskerkoudvelsen.nl
of 0255-578978.
Stoeien met teksten
Op dinsdagmiddag 6 november is het mogelijk om samen
met de predikant de tekst van zondag 18 november te lezen
en te bespreken. Deelnemers ervaren het doorgaans als
waardevolle en interessante uurtjes. We lezen over het
'penningske van de weduwe' uit Marcus 12:38 - 13:2.
We komen bijeen in de Goede Herderzaal van 14.00 uur tot
15.30 uur.
Creatieve workshop voor Advent
Vorig seizoen was er veel enthousiasme voor de creatieve
avonden (bloemschikken en figuurzagen). Dit keer is er eind
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november een avond met vilt en naald: prikvilten. Onder
leiding van een deskundige gaan we een vilten schilderijtje
maken met een advents- of kersttafereel. De datum en
de kosten zullen in het volgende kerkblad verschijnen.
Je interesse kenbaar maken, kan alvast bij Sjoerdtje
Rasmussens, sjoerdtje21@hotmail.com.

Na afloop van de dienst is er voor iedereen een kop koffie,
thee of een glas fris en de gelegenheid om even na te
praten.

Open Venster

Tot ziens in de Engelmunduskerk.

Donderdag 18 oktober komt
Mevrouw Tip uit Westzaan.
Zij is ontwerpster en heeft een
eigen atelier, waar ze hoeden
en tassen maakt.
Hoe zij dat doet, komt ze ons
vertellen en natuurlijk laten zien.

Vanuit de diaconie

Wij beginnen om 14.00 uur in de Ichthusburcht,
Fahrenheitstraat 37 in IJmuiden.
Indien U een probleem heeft met vervoer,
dan kunt U bellen met Mevr. Roodzant, tel. 510969.
Met een hartelijke groet en tot ziens,
De medewerksters van het Open Venster

Commissie Aangepaste Gezinsdiensten
IJmond
Vanaf 1971 organiseert de
Commissie Aangepaste
Gezinsdiensten IJmond
zes keer per jaar een
oecumenische kerkdienst.
Deze diensten worden
gehouden voor mensen met
een verstandelijke beperking, hun familie, vrienden en
begeleiders.
Ook belangstellenden zijn welkom!
Op 28 oktober a.s. wordt de tweede dienst gehouden in
het seizoen 2018 - 2019 van de aangepaste gezinsdiensten
met het jaarthema : “Varen”.
Hierbij nodigen wij u uit voor de Aangepaste gezinsdienst
van “Breken en Delen” op 28 oktober a.s.. Het thema
van de dienst is “Reddingsboei”.
De dienst is in de Engelmunduskerk, Kerkplein 1,
Velsen -Zuid.
In deze dienst is ds. Barbara de Groot de voorganger. Het
orgel wordt bespeeld door Rob Zeegers en Piet Dalebout.
Aan de collecte kunt u deelnemen door het geven van
geld, bloemen en fruit. Het geld wordt gebruikt voor het in
standhouden van de diensten.
De bloemen of het fruit gaan naar zieken of mensen, die
een beetje extra aandacht kunnen gebruiken.
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Als u niet zelfstandig naar de dienst kunt komen, is er de
autovriendendienst. Hiervoor kunt u vóór 27 oktober a.s.
contact opnemen met Riet de Vlieger tel. 0255 - 530 210.

Op zondag 4 november a.s. kunt u tijdens het koffiedrinken
weer eerlijke producten kopen uit de Wereldwinkel. We
hopen dat u in de gelegenheid bent te komen. Alvast onze
hartelijke dank.

Kaarten
Op zondag 4 november willen wij u de gelegenheid geven
om tijdens het koffiedrinken kaarten te kopen.
Het gaat om felicitatiekaarten, kerstkaarten, cadeauenvelopjes en condoleancekaarten.
De prijzen zijn € 0,50 en € 1,00 per kaart.
De opbrengst komt ten
goede aan de kerk.
In de loop van ruim 20 jaar
hebben wij voor meer dan
€ 6.000,- geschonken aan
de kerk.
Eerst voor het
restauratiefonds en daarna
voor apparaten in de
keuken, 1 tafel, 2 stoelen,
1 kaarsenkroon in de zaal
en de ledlampjes in de
kronen in de kerk.
Als er weer iets nodig is
in de kerk zullen wij weer
bijdragen.
Wij hopen dat u weer wat kaarten wilt afnemen.
Bij voorbaat dank.
Stien Hoekstra en Ineke de Jong

Een winterprogramma van evenementen in diverse
genres: Concerten, lezingen, toneel en zo meer op
de zondagmiddag, waaronder een optreden van
Magda Mendes, de winnares van de Gouden
Notenkraker 2018. Zo’n middag duurt een uurtje van
15.00 tot 16.00 uur, met een drankje en gelegenheid tot
napraten. Wij willen hiermee veel mensen laten genieten
van bijzondere momenten in onze mooie eeuwenoude kerk.
De voorverkoop is nu begonnen.
De eerste voorstelling in het nieuwe seizoen is op zondag
14 oktober. Engelmundus en meer… presenteert dan de
familievoorstelling “Glittergroente”van Marijke Kots.

In de groentetuin van het slakje Dibbertje Dib wonen
mevrouw Sla, heer Peen, kool Purpel en bintje Eigenheimer.
Ze hebben het super gezellig met elkaar totdat er op een
dag een heel vreemde groente zomaar de tuin binnen komt
wandelen. Een groente, die helemaal glittert en die ook nog
eens Glittergroente heet.

“De mixed-media installatie 'Stretching the calculations'
heeft het spanningsveld tussen het steeds verder oprekken
van de normen voor toename van de vliegtuigvluchten
en de grote milieuproblemen, die dit veroorzaakt, tot
onderwerp.
De installatie bestaat uit 21 grote speelkaarten van
122 x 78 cm (acrylverf op MDF panelen).
Speelkaarten hebben al vanaf de 17e eeuw soms een
dubbele functie door naast het spelplezier b.v. politieke of
maatschappelijke ontwikkelingen onder de aandacht te
brengen.
Thans staat niet alleen de groei van Schiphol, maar ook
een manier van leven ter discussie, die op grote schaal
klimaatverandering veroorzaakt. Steeds meer mensen gaan
vaker vliegen en de gemiddelde afstand per vlucht wordt
groter.

Glittergroente wil in de tuin van Dibbertje Dib komen
wonen...
Maar dat willen de andere bewoners eigenlijk niet… "Hij ziet
er zo gek uit… nee hoor daar beginnen we niet aan…!"
Gelukkig komt bintje Eigenheimer met een oplossing…
De voorstelling duurt ongeveer 50 minuten en is geschikt
voor kinderen vanaf 4 jaar. U bent vanaf 14:30 uur hartelijk
welkom. De voorstelling begint om 15 uur. Kosten: € 10
voor volwassenen en € 5 voor kinderen, inclusief een
drankje/limonade. Kaarten kunt u bestellen, bij voorkeur
via de website www.engelmunduskerkoudvelsen.nl of
telefonisch 06-18921501. Heel graag tot zondagmiddag
14 oktober!
Het Engelmundus en meer-team

De schadelijke CO2 uitstoot neemt in de luchtvaartbranche
enorm toe. Verwacht wordt dat de luchtvaart tot en met
2036 nog 41.000 nieuwe vliegtuigen gaat bouwen. Dat leidt
tot een verdubbeling van de huidige wereldwijde vloot.
Met als gevolg een enorme toename van CO2 uitstoot en
geluidsoverlast met daardoor gezondheidsproblemen en
ingrijpende klimaatverandering.
In wankel evenwicht vormen de speelkaarten in de
Engelmunduskerk in Velsen-Zuid een boogvormig
kaartenhuis, waarop aan de beeldzijde een vloot vliegtuigen
is geschilderd en daarbij hoort men een geluidscollage.”
Voor wie graag een kijkje wil nemen op hun websites:
www.juleskockelkoren.nl en www.suzannedewit.nl
De installatie zal zaterdag 3 november van 11.00 tot
17.00 uur en zondag 4 november van 12.00 tot 17.00 uur
te bezichtigen zijn. De kunstenaars vertellen u graag meer
over hun werk en zullen dan ook beide dagen aanwezig zijn.

Kunstlijn Haarlem 2018 in de
Engelmunduskerk Oud Velsen
In het weekend van 3 en 4 november doet onze kerk
weer mee met de Kunstlijn Haarlem. De afgelopen jaren
hebben vele kunstenaars bijzondere installaties voor ons
opgebouwd.
Dit jaar zullen Jules Kockelkoren en Suzanne de Wit onze
"artists-in-residence" zijn.
Zij werken als duo, maar ook solo en hebben dit jaar
meegedaan aan het Feest van de Geest.
Jules in de Mariakerk, en Suzanne in de Immanuelkerk.
Zij hebben speciaal voor het Kunstlijnweekend een mixedmedia installatie ontworpen, die in onze kerk getoond zal
worden.

Goed voor een ander is beter voor jezelf
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Rekening & verantwoording
Bedankt!
Opbrengst Jaarmarkt
Let wel: dit overzicht geeft de bruto-opbrengsten van de
Jaarmarkt weer. Het uiteindelijke resultaat wordt bereikt
wanneer de kosten van de markt zijn afgetrokken.
Opbrengsten:

De jaarmarktcommissie wil
iedereen die de jaarmarkt tot
een succes heeft gemaakt heel
hartelijk danken. Met succes
bedoelen we dat er niet alleen
een mooie opbrengst is, maar
ook dat de sfeer goed
was, het weer mee zat,
en de saamhorigheid
en gezelligheid overal
voelbaar waren.
Er hebben veel mensen
meegewerkt in de
voorbereiding, tijdens
de dag en na afloop.
We noemen bijvoorbeeld: de
lotenkopers en -verkopers, de
verkeersregelaars, de inleveraars
van spullen en de kopers ervan,
de mannen van de vis en de worst,
de dames van het gebak, de crew
achter de bar, de raddraaiers,
de boekenlui, het
poffertjesteam,
de vele, vele
kaarsenbranders....
het was een geweldige
dag!
Nogmaals heel
veel dank aan alle
medewerkers én alle bezoekers!
de jaarmarktcommissie

2018

2017

2016

Bloemstukjes/Giften			
Vis
1.977,50
1.483,55
Gebak
664,70
720,00
Worst
991,60
702,25
Poffertjes
1.687,90
1.483,00
Buffet
1.303,65
1.042,05
Curiosa
954,40
1.012,16
Rad
2.638,45
2.126,70
Koffie (2)
0,00		
Boeken
766,50
610,50
Speelgoed			
Kerk
226,65
128,57
Sponsors-collecte			
Kramen
3.350,00
3.000,00
Loten
2.250,00
2.250,00
Gereedschap			
Jubileumbier
0,00
1.390,00
Kunst/Tentoonstelling
0,00		
Toilet
37,25
53,26
Totaal opbrengst 16.848,60
16.002,04

-35,00
2.113,05
500,00
1.097,80
1.475,35
1.781,50
971,85
2.043,50
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126,61
3.391,50
2.250,00

39,48
16.631,64

Uitslag jaarmarktloterij 29 sept. 2018
1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
7e prijs
8e prijs
9e prijs
10e prijs
11e prijs
12e prijs
13e prijs
14e prijs
15e prijs

Reischeque t.w.v. € 250,00.		 lot 1092
2 kaarten Soweto Gospel Choir
in Stadsschouwburg.		
0047
4 toegangskaarten voor Telstar +
bezoek businessclub.		
2011
Diner bon voor 2 personen.		
1157
2 toegangskaarten voor Nemo.		
0243
2 bioscoopkaarten Cineworld.		
0107
Diner voor Twee.		
1120
Lederen BBQ-schort + lepelstel.
2040
Levensmiddelenmand.		
0027
Sfeerkaars van Woodward.		
2182
Dames en heren welnessset.		
1082
Waardebon voor Gourmetschotel.
0180
Boek van Zeehaven IJmuiden.
1058
Kussen van Romantovich.		
0158
Wokpan.		
2236

De prijzen kunt u op afspraak afhalen
bij P. de Bruijn, tel. 06 1440 0708
		
			

841,00

Nieuws uit de kerkenraadsvergadering
van 17 september 2018
De kerkenraad heeft in de vergadering van 17 september
gesproken over:
Vacatures
De vacatures voor de 3 functies “voorzitter van de
kerkenraad”, “voorzitter van de diaconie” en “scriba” zijn
nog niet ingevuld. Op voorstel van het moderamen zijn
meerdere gemeenteleden benaderd, maar dit heeft nog
niet tot oplossingen geleid. De voorzitter van de kerkenraad
heeft alle kerkenraadsleden nogmaals gevraagd mee te
denken over mogelijke kandidaten om de vacatures in te
vullen. Alle gemeenteleden kunnen hierbij meehelpen. Wilt
u zelf een steentje bijdragen of kent u iemand, die zich
wil inzetten voor het bijzondere werk als kerkenraadslid,
laat het dan weten aan één van de predikanten of één
van de andere kerkenraadsleden. Alle hulp wordt zeer
gewaardeerd.
Bezinning en verdieping - winterwerkactiviteiten
- Op 11 oktober wordt er voor belangstellenden een
voorbespreking gehouden van de film Maria Magdalena.
Deze film wordt op 18 oktober in de Goede Herderzaal
vertoond.
- De predikanten organiseren ook dit najaar weer een
avond over een speciaal onderwerp. Op 20 november
wordt het boek “Thuis in de Kosmos” besproken.
- De herdertjestocht in het dorp Oud Velsen was vorig
jaar een groot succes. Deze krijgt een vervolg, dit jaar
waarschijnlijk op 22 of 23 december. De exacte datum is
nog even afhankelijk van wanneer de schapen kunnen
komen!
Jeugd en jongerenwerk
Een aantal gemeenteleden bereidt een spelletjesmiddag
voor waarin alle gemeenteleden elkaar kunnen “ontmoeten”.
Op initiatief van ds. B. de Groot wordt gewerkt aan een plan
om op Palmzondag 2019 een Passion te organiseren in
Oud Velsen. Het is de bedoeling om op een aansprekende
manier (jonge) mensen te bereiken met dit kernverhaal van
het christelijk geloof. Hiervoor wordt samenwerking gezocht
met mensen van binnen en buiten de kerk. Een concreet
plan wordt de kerkenraad nog voorgelegd in de vergadering
van 26 november 2018, zodat de kerkenraad hierover
definitief kan beslissen.
Berichten vanuit de colleges van:
Diakenen
- De actie kerstengel wordt dit jaar gecontinueerd.
- De actie schoenendoos wordt dit jaar niet ondersteund
door de diaconie.
- Voor de bijeenkomsten van het Open Venster worden
nog mensen gezocht die de gemeenteleden naar de
bijeenkomsten kunnen brengen en halen.

Ouderlingen
De ouderlingen en diakenen hebben met ds. B. de Groot
een bijeenkomst voor 80- en 85- jarigen voorbereid. De
bijeenkomst werd bezocht door 30 gemeenteleden. Het
initiatief werd erg gewaardeerd.
Kerkrentmeesters
Aan de voorbereidingen voor de 51-ste jaarmarkt wordt
weer hard gewerkt.
Liturgie
Als speciaal agendapunt in deze vergadering is het
onderwerp “liturgie” besproken. Ds. B. de Groot leidde het
onderwerp “liturgie” in aan de hand van een boekje “Tot
Gods Eer”. De protestantse liturgische praktijk is divers.
Welke grondgedachten liggen hieraan ten grondslag?
Protestantse liturgie is: gedachtenis (herinnering aan de
daden van God in Christus), onderscheidingsvermogen
(een beschouwen van de huidige tijd en wereld in het
licht van Christus) en anticipatie (een verwachting van en
vooruitlopen op het rijk van God).
Liturgie voldoet aan een aantal criteria, zoals: a. het
schept een ruimte waarin de ontmoeting tussen God en de
gemeente kan plaatsvinden. b. muziek, taal en inrichting
van de eredienst binden de gemeente samen. c. liturgie
zet mensen aan om de nood in de wereld te helpen
verminderen.
In de geschiedenis van de kerk is een aantal liturgische
tradities terug te vinden, bijvoorbeeld 1. de lutherse
2. de klassiek-gereformeerde 3. de neo calvinistische
traditie 4. de liturgische beweging 5. de Praise en Worship
beweging en 6. overige inspiratiebronnen.
Tijdens de vergadering zijn 4 filmpjes vertoond van
verschillende kerkdiensten in 4 verschillende plaatsen in
Nederland. In kleine groepjes hebben de kerkenraadsleden
besproken wat hen wel en niet aansprak en welke
elementen in de diensten werden herkend. Het was niet
voor iedereen eenvoudig om aan te geven welke sfeer in de
4 verschillende filmpjes het best aansluit bij de sfeer in de
Engelmunduskerk.
Sluiting
De voorzitter van de kerkenraad stond stil bij het feit dat
dit de laatste kerkenraadsvergadering is, waarin de heer
F. Pieters als diaken aanwezig is geweest. De heer Brink
bedankte de heer Pieters voor het vele goede werk dat hij
gedurende 23 jaar voor de diaconie heeft verricht: eerst 10
jaar als secretaris, daarna als penningmeester. De begroting
was altijd sluitend tijdens zijn penningmeesterschap. Ook in
sociaal opzicht werd de heer Pieters erg gewaardeerd als
kerkenraadslid. Wij zullen zijn inbreng, zorg en aandacht
in de kerkenraadsvergaderingen missen. De heer Pieters
wenst de kerkenraad veel succes en alle sterkte in de
toekomst.
Thera Talens, scriba
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Op zoek naar nieuwe kerkenraadsleden!
De kerkenraad is op zoek naar versterking. In 2019 nemen
de voorzitter van de kerkenraad, de scriba en de voorzitter
van de diaconie afscheid.
Kent u iemand die u geschikt vindt voor het
kerkenraadswerk? Of bent u zelf iemand die erover denkt
een taak op zich te nemen?
We hopen dat u met ons meedenkt over de bemensing.
Wat doet de kerkenraad?
De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente van Christus.
De zorg voor de eredienst, het pastoraat, het diaconaat, de
'vermogensrechtelijke aangelegenheden', het zijn allemaal
verantwoordelijkheden voor de leden van de kerkenraad.
Bijna alles rond het reilen en zeilen in de kerk is op de
een of andere manier gerelateerd aan de kerkenraad.
Daar wordt overlegd, nagedacht, besproken en besluiten
genomen. Iedereen wordt gehoord en iedereen mag zijn of
haar zegje doen. In een open, opgewekte en gemoedelijke
sfeer wordt dit alles zo goed mogelijk gedaan, tot opbouw
van de gemeente.
De werkzaamheden zijn samen te vatten in meebesturen,
dienstdoen in de kerkdienst en een taak binnen de
afzonderlijke colleges.
Wat moet je kunnen?
Er is geen diploma nodig om een taak te kunnen doen of om
ambtsdrager (ouderling, diaken, ouderling-kerkrentmeester)
te worden. Elke week in de kerkbanken zitten, wordt niet
vereist of verwacht.
Hart hebben voor het werk van de kerk, het evangelie, het
geloof - of hoe je het verwoorden wil - is wel van belang.

Bereid zijn om samen te werken en enkele uren per week
tijd hebben, is ook nodig. Een leeftijdsgrens? Denk niet te
snel dat u te oud bent!
Wilt u meer weten?
Als u om een of andere reden twijfels en bedenkingen heeft,
aarzel dan niet om eens te spreken met een van de huidige
leden van de kerkenraad. Zij kunnen hun ervaringen met
u delen en wellicht uw twijfels wegnemen. Ook als u meer
informatie wilt ontvangen over de concrete inhoud van het
werk van ouderling, diaken, kerkrentmeester of het scribaat,
dan kan er altijd een afspraak gemaakt worden.
Ds Barbara de Groot

Bloemengroet
De bloemen uit de diensten in de
Engelmunduskerk gingen
met onze hartelijke groeten naar
onze gemeenteleden
26 augustus

De heer Langelaar

2 september
		

De heer Bakker
Mevrouw Lups

9 september
		

Mevrouw Leeuw
Pastoor Paimpillil

16 september
		

De heer Pieters
Mevrouw Snip

uit de kerkbanken
Een paar lettertjes voor Samen
of een pittig klein gedicht,
het lijkt me haast niet meer te lukken.
Heus, het valt me echt niet licht.
Waar zou dat nu aan liggen
aan m’n hoofd of aan de pen?
Vaak denk ik dat mijn ader
niet meer stroomt, ik trager ben.
Beste kans dat dit mijn laatste
pennenvruchtje is.
Dat dan voortaan iemand anders
uit een kerkbank lekker fris
eens een leuke noot gaat kraken.
Die misschien in ieders hart
weer een plekje weet te raken
heel veel liefs, een groet van Mart.
Martha v.d. Duin
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NIEUWS UIT DE PASTORIEËN
NIEUWS vAN DS. LOUS
Oecumenische leeskring
Lang geleden is er in onze regio door de inmiddels niet
meer actief bestaande Raad van Kerken van Velsen een
oecumenische leeskring opgericht. Die kring bestaat nog
steeds en komt eens per veertien dagen samen in de
sacristie van de OK Engelmunduskerk aan de Bloemstraat
124, aanvang 14 uur. Op dit moment wordt het boek
‘Grondwet voor Geluk’ van Hein Stufkens gelezen. De
eerstvolgende data na het verschijnen van deze Samen zijn:
19 oktober, 2 november en 16 november. Wilt u nog meer
informatie? Neem dan even contact op met pastoor Münch.
Stoeien-met-teksten
De samen-onder-een-dakdienst van zondag 30
september was tevens een stoeien-met-tekstendienst.
Met veel plezier kijk ik terug op de zinvolle bespreking
met een groep gemeenteleden. Voor de volgende
voorbereidingsbijeenkomst, zie de rubriek ‘wat is er te doen’
in dit kerkblad.

Oecumenische
koffie-ochtenden
Elke derde donderdag van
de maand staat er een kerk
in Driehuis, Velsen-Zuid of
IJmuiden open om in een
gezellige sfeer een kopje
koffie te drinken. Vaak is de kerk ook nog te bezichtigen.
Op 18 oktober staat vanaf 10 uur de koffie klaar in de
Ichthusburcht van de Ichthuskerk (ingang Fahrenheitstraat).
Ik vermeld alvast ook maar de eerstvolgende koffie-ochtend
daarna: donderdag 15 november in het gebouw van het
Apostolisch Genootschap aan de Doorneberglaan. Van
harte welkom!
Groet
Vanuit ’t Roode Hart 9 een hartelijke groet aan u allen. Wie
weet spreken wij elkaar weer bij een van de activiteiten van
onze gemeente!
Ds. Kees Lous

Gift
Bij een bezoekje kreeg ik de mooie gift van € 50,- mee.
De gevers hartelijk dank!

NIEUWS VAN DS. DE GROOT
Terugblik
Alle 'eerste keren van het seizoen' zijn achter de rug. De
eerste peuterviering - erg leuk; de eerste bijeenkomst met
de tieners ten huize van de jeugdouderling – chaotisch; de
eerste middag van het Open Venster – interessant.
De 'startzondag met kerkproeverij' was een dienst met net
even wat extra's. Was u ook zo geraakt door de zang van
Elise en pianobegeleiding van Ben? Luister de dienst van
16 september terug via de kerkomroep.nl als u er niet bij was.
Het kerkelijk bedrijf van overleggen en vergaderen is weer uit
de rustige zomermodus ontwaakt en draait op volle sterkte.
Alle scholieren zijn naar school en de eerste cijfers zijn
gehaald. Wie niet aan de schoolvakanties gebonden is, pakt
misschien nog ergens een weekje vakantie om te fietsen of te
wandelen.
En door dat alles heen vieren we wekelijks de zondag als de
dag van Pasen en zoeken we naar de betekenis van God in
ons leven, juist ook door de week heen.
Deze periode
Met twee predikanten en één kerkgebouw kan het soms zo
lopen dat een van beide een aantal weken niet voorgaat. U
ziet mij in de maanden oktober en november weinig 'achter
de tafel'. Dat heeft geen bijzondere reden. Het heeft ook
zo z'n voordelen: ik heb dan een dag extra in de week voor
pastoraat. Schroom niet om ofwel direct of via via te laten
weten dat u een bezoek op prijs stelt.

En van stil zitten is sowieso geen
sprake, voor je het weet begint
de Advent. De voorbereidingen
voor een Herdertjestocht en een
kerstviering voor jong en oud zijn
al in gang gezet.
Tot slot
Tot slot een couplet uit een herfstlied. Het is lied 712, van
Jan Willem Schulte Nordholt.
Het jaar neigt zich tot stille groet,
het rijpte een zomer lang tot zin,
nu in de herfst houdt het zich in
en spreekt uit volheid: God is goed.
Dat we de volheid van Gods goedheid mogen ervaren, dat
bid ik van harte voor en met de lezers van dit kerkblad.
Een hartelijke groet,
ds Barbara de Groot

Giften
In de zomer ontving ik via één van de ouderlingen een gift
van € 50,-. Ook nam ik giften van € 50,- en twee keer
€ 20,- in ontvangst, allemaal voor het pastoraat. Een gift
van € 35,- is voor de diaconie bestemd. Voor alle gulle
giften: heel veel dank!
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Berichten van elders
Stabat Mater - Dvorák
Concertkoor Haarlem
Concertkoor Haarlem zingt op zondag 2 december 2018
het Stabat Mater van Antonín Leopold Dvorák in de
Philharmonie. Aanvangstijd: 14:30 uur. Toegang: € 29,00
inclusief garderobe, programmaboekje en pauzedrankje.
Reserveren: tickets@concertkoorhaarlem.nl of
www.theater-haarlem.nl
Het Stabat Mater is het eerste religieuze werk van Antonín
Leopold Dvorák (1841-1904), dat hij in het voorjaar van
1876 componeerde naar aanleiding van het overlijden
van zijn dochter Josefa en opdroeg aan zijn jeugdvriend
František Hušpauer. Vanwege andere verplichtingen maakte
Dvorák de orkestratie pas in 1877 af, na het overlijden van
zijn andere twee kinderen.
De tekst van het Stabat Mater stamt uit de dertiende eeuw
en verhaalt over de wenende Maria aan de voet van het
kruis waaraan haar stervende zoon hangt. Dvorák heeft
echter geen zwaar, neerslachtig stuk geschreven. Volkse
elementen ontwikkelen zich tot hoog romantische delen; dit
vraagt om een zeer rijke warme koorklank.
Onder leiding van dirigent Ger Vos is dit aan Concertkoor
Haarlem meer dan toevertrouwd.

Concertkoor Haarlem wordt opgericht in 1946 door
Albert de Klerk onder de naam Koor Katholiek Haarlem.
De Klerk leidt het koor tot 1991 waarna Ger Vos hem
opvolgt. Nu, tweeënzeventig jaar na de oprichting en
met pas de tweede dirigent, is het verjongende koor nog
minstens zo levendig en kunstzinnig, en mag het zich door
het hoge niveau tot de leidende koren van de omgeving
rekenen.
Uitvoerenden:
Concertkoor Haarlem
Ger Vos - dirigent
Gonny van der Maten - Cavaillé-Coll orgel
Martha Bosch - sopraan
Sara Klein Horsman - alt
Falco van Loon - tenor
Robbert Muuse - bariton
Het Nederlands Begeleidingsorkest
Goed om te weten:
Toegangsprijs inclusief programmaboekje, drankje en
garderobe

Verandering
“Verander wanneer de weg ophoudt. Daarna kun je verder”
(Uit I Tjing)
Het idee dat het leven een constante beweging is waarin niets hetzelfde blijft, is de basis van
I Tjing - Boek der veranderingen, een van de oudste en eerste zelfhulpboeken in China. Het
wordt vandaag de dag nog door honderdduizenden mensen dagelijks geraadpleegd bij het
nemen van moeilijke beslissingen. Stel een levensvraag, werp vervolgens muntjes of stokjes
en het boek geeft aan de hand van de worp antwoord. Online is een modernere variant te
vinden: vul een vraag in op itjing.nl, gooi digitaal muntjes en het orakel spreekt zich uit. De
antwoorden zijn niet altijd even eenvoudig, maar ze bieden hoe dan ook stof tot nadenken.
Ze maken ons bewust van veranderingen en leren om er anders naar te kijken.
De zangers Bob Dylan en de inmiddels overleden George Harrison lieten zich erdoor
inspireren en gebruikten de teksten voor hun nummers.
De beroemdste spreuk uit I Tjing is bovenstaande, die aangeeft dat verandering niet ‘goed’
of ‘slecht’ is, maar er gewoon is. Een mooi gezegde in dit verband is ook dit: “Als de wind
van verandering waait, bouwen sommige mensen muren en andere windmolens.” Die keuze
maakt iedereen zelf. De gedachte dat we vrijwel altijd de keuze hebben om anders te kijken
naar wat ons overkomt, kan ook al bevrijdend zijn.
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wij HEBBEN GELEZEN
‘Wij zijn de mensen van hoop’
onderdrukt worden. Tijdens mijn preken, bijbelstudies,
bijeenkomsten voor jongeren en voor vrouwen wil ik
daarover vertellen.
Misschien daagt het me wel het allermeest uit wanneer ik
zondagsschool geef. Dan moet ik kinderen die midden in
de duisternis leven, de liefhebbende hand van God laten
zien. Ongeacht onze zwakheden mogen wij Zijn genade
doorgeven aan de gebroken wereld om ons heen.

Na zeven jaar oorlog in Syrië zijn veel christenen
omgekomen of gevlucht. Is er nog hoop voor de kerk in
dit verscheurde land? Mathilde Sabbagh, predikant in
de National Evangelical Presbyterian Church of
Al-Hassakeh, is daar heel duidelijk over: ja.
Ze beschrijft wat die hoop inhoudt.
Na mijn theologiestudie in Libanon ben ik teruggekeerd
naar Al-Hassakeh in Syrië om predikant te worden. Op
mijn eerste dag vloog er een raket dwars door mijn huis
heen. Ik heb dagenlang met mijn familie in de badkamer
gebivakkeerd om te schuilen.
Angst
Christenen in Syrië leven onder dezelfde zware
omstandigheden als niet-christelijke landgenoten. Ze
maken zich druk om basisbehoeften, zoals water, voedsel
en elektriciteit. Maar wil je weten wat christenen het meest
bedreigt? De angst dat er geen geloofsgenoten meer
overblijven in het noordoosten van Syrië. Veel mensen
verlaten onze stad. Het percentage christenen daalt
verhoudingsgewijs, omdat er ook andere bevolkingsgroepen
naar onze stad komen.
De christenen die hier nog wonen, vragen zich steeds weer
af: wat is wijzer, blijven of vertrekken? Doordat sommigen
ook daadwerkelijk vertrekken of zijn omgekomen, zitten
er minder mensen in de kerkbanken en klinkt de stem van
christenen steeds zwakker.
Moed
Ik dien een heel moedige gemeenschap. Dit zeg ik omdat
onze kerk precies in een gebied ligt waar nog altijd geweld
dreigt. We putten moed uit de woorden van Jezus, die heeft
gezegd: “Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd
worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.” Wij
gaan door met getuigen. Niets kan ons bedreigen, want de
krachten van de hel kunnen het getuigenis van de kerk niet
vernietigen.
Overal in onze gemeenschap zie en ervaar ik hoe
overvloedig de genade van de Heer is. Toen Jezus sprak
over het Koninkrijk van God, wilde Hij laten zien dat er recht
gedaan zal worden aan een wereld die beeft en mensen die

Hoop
Als u aan mij vraagt of ik hoop voor de toekomst heb,
dan weiger ik daarop te antwoorden. Want hoe kan ik nu
gevraagd worden naar mijn hoop als er hoe dan ook hoop
ís? Als christenen zíjn wij de mensen van hoop. We kunnen
onze identiteit niet veranderen, alleen omdat we in tijden
van oorlog leven. Hoop is wie we zijn. En als wij Hoop zijn,
bieden we nog steeds waar de wereld gebrek aan heeft.
Tekst: Mathilde Sabbagh, bewerking: Rob van Ooijen
Dit artikel komt uit het laatste nummer van Petrus.
Meer lezen? Vraag gratis een abonnement aan op
www.petrusmagazine.nl
Interview met talmoedvertaler Jacob Nathan de Leeuwe

‘Benut deze bron’
Jacob Nathan de
Leeuwe is arts,
Joods leraar en
rabbijn. En hij is bezig
met het vertalen van
de Talmoed, zijn
levenswerk.
Twee delen - zeven
boeken - zijn inmiddels
gereed, het derde is
voor de helft klaar.
De Leeuwe (68) vertelde erover aan Greetje van der
Harst-de Leeuwe.
Een kleine familiereünie, want ze hebben dezelfde
betovergrootvader.
Wat is de Talmoed?
‘De Talmoed is de mondelinge uitleg van de Tora,
overgeleverd van vader op zoon. Volgens de traditie is de
Tora op de Sinaï gegeven aan Mozes. Die is daar veertig
dagen en nachten gebleven. Deze mondelinge leer is
op schrift gesteld rond het begin van de jaartelling: de
Misjna. Gedurende honderden jaren hebben geleerden van
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verschillende generaties discussies gevoerd over wat God
nu eigenlijk gezegd heeft. Daar zijn we nog steeds niet uit.
Dus de Talmoed is een continue bron en interpretatie van
overleveringen van de uitleg van de Tora.
Wat is het belang van de Talmoed voor christenen?
‘Als je de Tora sec bekijkt, zou je tot de verkeerde
conclusies kunnen komen. Je kunt niet zomaar alles
letterlijk nemen. Als een eenogige jou bijvoorbeeld een
oog uitslaat, en je neemt ‘oog om oog, tand om tand’
letterlijk, dan zou je hem blind moeten slaan. Daarom is
het zo belangrijk dat ook christenen kennis nemen van de
Talmoed. Jezus, de grote leraar van de christenen, was een
Joodse rabbi, en komt voor in de Talmoed. Dan moet die
bron benut worden.’
Is ‘uw Talmoed’ begrijpelijk voor leken?
‘Ik heb de tekst zo geprobeerd te vertalen dat ieder begrip,
ieder vreemd woord, wordt uitgelegd. Met verklarende noten
in helder Nederlands en een woordenlijst. Iedereen kan het
lezen, ook degene die niets van Jodendom of christendom
begrijpt. De Talmoed is een soort encyclopedie, op
onderwerp, maar dan niet geordend op alfabet. Men springt
van de hak op de tak, maar zo was de Joodse manier van
denken: o ja, je praat nu hierover, maar ken je ook dit en
dat….?’
Wat is het moeilijkste bij het vertalen?
‘De Talmoed bedient zich vaak van heel beknopte taal en
afkortingen, zodat je veel tussen de regels door moet lezen
om de tekst te kunnen begrijpen. Er staan soms alleen maar
steekwoorden. Je moet dus veel kennis hebben voordat je
kunt beginnen met vertalen.
Toen ik vier was, heeft mijn vader me Hebreeuws leren
lezen. Op mijn zesde begon ik met Joodse les, twee keer
drie uur per week. Mijn vader en andere leraren hebben me
veel bijgebracht.
Zomaar een stuk Talmoed lezen is niet te begrijpen. Soms
moeten er eerst begrippen uitgelegd worden, zoals ‘valse
getuige’, iemand die meineed pleegt. In de Talmoed staat
er een heel exposé over: wat de definitie is, waaraan je
moet voldoen, of iemand die familie is wel of geen rechter of
getuige mag zijn, et cetera, en dat staat nergens in de Tora.
Je moet ook interpreteren naar de kennis die voorhanden
is en die kennis schrijdt steeds voort. De eenheid van Gods
naam, dat je alleen God moet vereren, de eenheid van zijn
wezen, is eigenlijk het enige wat belangrijk is.
Wij hebben geleerd vrij te zijn in ons denken en in ons
doen en laten, natuurlijk op basis van sociale normen
die je stelt en die ook in de Tora beschreven zijn, maar
we zijn mensen. Ik vind niet dat er in ons leven allemaal
gebods- en verbodsborden moeten staan, het verkeer mag
wat opener zijn. Ik houd dus niet zo van grenzen. Wij zijn
verantwoordelijk voor elkaar, maar we hoeven ons niet door
elkaar de wet te laten voorchrijven. Dat is iets tussen jou en
God.’
Wie is Joods? Dat is nog steeds een issue in Israël
‘Er staat nergens in de Tora wie Joods is en wie niet.
Rabbijnen hebben op een bepaald moment een grens
getrokken en gezegd: iemand is Joods wiens moeder Joods
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is. Waarom? Omdat je moederschap kunt bewijzen. Maar
tegenwoordig kun je vaderschap óók bewijzen. Ik denk
dat er zoiets is als een Joodse ziel. Iemand die in hart en
nieren, spiritueel tot het Jodendom hoort, zich daartoe
voelt aangetrokken, is in mijn optiek iemand die Joods
kan worden. Die moeten we niet veel moeilijkheden in de
weg leggen, maar helpen en onderwijzen. Dus ben ik met
medestanders bezig om dat te veranderen, maar dat kost
tijd en moeite en ontmoet ook tegenstand.
Iemand die Joods wil worden, wordt formeel drie keer
geweigerd, zoals Ruth drie keer door Naomi werd
aangeraden terug te gaan naar haar land. Maar toen
ze bleef volharden, was ze welkom en ze werd zelfs de
stammoeder van de masjiach! De verlosser stamt af
deels van een oorspronkelijk niet-Joods persoon, dat is
toch geweldig? Het Jodendom moet dus openstaan voor
bevrijding en verlossing van andere mensen en door andere
mensen.’
Hoe ziet u de relatie tussen Jodendom en christendom?
‘Het christendom is een tak van de Abrahamitische Joodse
stamboom. Ik denk dat we allebei loten zijn uit de stam van
Abraham. “Er zullen vele volkeren uit jou ontstaan”, staat
er, en vele volkeren zijn ook veel religies. Abraham heeft
het idee in de wereld gebracht dat er één God is. Dat is de
overeenkomst. Bovendien bedienen beide zich van dezelfde
traditie, het Oude Testament.’
Welke betekenis heeft de figuur van Jezus voor u?
‘Jezus was in mijn ogen een jonge geleerde rabbijn met
veel mystieke krachten en profetische vermogens, die een
ongelooflijk spirituele invloed op zijn omgeving had. Al zijn
discipelen waren Joods. Paulus was Joods. Ik denk dat er
veel misverstanden zijn ontstaan door onwetendheid.’
Er zijn wel veel gojiem bij gekomen…
‘Maar de mensen die de monotheïstische gedachte willen
overnemen hoeven zich niet aan alle ge- en verboden te
houden. Ze kunnen zich wel houden aan de Noachitische
geboden, zoals het niet-eten van levend vlees of het nietaanbidden van valse goden.
Doel van het Jodendom is niet dat iedereen Joods wordt,
maar om te zorgen dat wij elkaar het licht in de ogen
gunnen, dat we de wereld op een hoger niveau brengen en
het Godsbesef in de wereld brengen: geen oorlog voeren,
een eind maken aan de honger, en elkaar helpen.
Welke invloed heeft uw geloof op uw werk als arts gehad?
‘Heel veel. Op een bepaald moment in mijn leven heb ik een
soort vrede in mezelf gevonden en daardoor ook compassie
met alles en iedereen, met wie en wat er leeft en alles wat
er om me heen is.’
Greetje van der Harst-De Leeuwe
Bron: Blad Kerk & Israël

Herinnering
Om het leven in volheid te kunnen leven, hebben wij de
herinnering nodig.
Herinnering verbindt ons met onze wortels. Wortels die
wij nodig hebben om in het hier en nu te kunnen leven.
Geen wortels hebben, maakt mensen ziek. Daniel Hell, een
Zwitserse psychiater, meent dat de tegenwoordig zo vaak
voortkomende depressies een schreeuw om hulp zijn van
de ziel tegen de ontworteling waaraan zo velen vandaag
lijden.
Herinnering verbindt ons met de ervaringen die we in ons
leven hebben gehad. Natuurlijk, herinnering kan ook een
vlucht uit de realiteit worden, als we het verleden leven en
we het hier en nu weigeren toe te laten.
De Duitse dichter Jean Paul zegt over herinnering: ‘De
herinnering is het enige paradijs waaruit we niet verdreven
kunnen worden’. Wie het boek van zijn herinneringen
leest, kan goed alleen zijn. Hij kan het juist ook uithouden
in minder aangename situaties. Hij kan moeilijkheden
doorstaan. Want hij heeft, door zijn herinneringen, deel
aan de wijsheid waarmee hij zijn leven tot nu toe heeft
aangekund. En hij herinnert zich ook de hulp die hij van God

heeft ervaren, en hoe, terugkijkend, zich veel ten goede
heeft gekeerd. Hij erkent in de herinnering dat God hem
door het leven heeft geleid.
Het woord ‘her-inneren’ betekent dat ik dat wat buiten mij is,
naar binnen breng, opneem in mijn hart. De wetenschap dat
God er is, is vaak slechts een uiterlijke werkelijkheid.
Als ik mij herinner dat God er voor mij is, wordt God een
innerlijke werkelijkheid. God wordt mij dan - naar het woord
van Augustinus - innerlijker dan ik mijzelf ben.
Het geloof leeft wezenlijk van herinnering. Henri Nouwen
meent dat onze hoop gebouwd is op herinneringen. “Zonder
herinnering is er geen verwachting. Wij zijn ons er niet
steeds van bewust dat goede herinneringen tot het beste
behoren wat we elkaar kunnen geven”.
Anselm Grün
(Uit: “Met hoofd, hart en handen”,
spiritualiteit voor elke dag).

Redactie

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters
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