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Schepping

en

milieu

O

p het moment dat ik deze voorkant van ons kerkblad schrijf, is het eind oktober.
Het eerstvolgende weekend is het weekend van de kunstlijn. Kunstenaars Suzanne de Wit
en Jules Kockelkoren bouwen dan een mixed media installatie in de kerk. Het is een groot
bouwwerk dat een kaartenhuis verbeeldt. Daarbij is er ook een geluidscollage: vandaar mixed
media. De titel van dit kunstwerk heet: ‘Stretching the calculations’ en gaat over de toenemende
luchtvervuiling door een steeds groter wordende vloot van vliegtuigen. Steeds meer mensen
gaan steeds vaker, steeds verder vliegen. De uitstoot van al die vliegtuigen heeft een steeds groter
wordende milieuschade tot gevolg.

N

aast dit kunstwerk iets totaal anders, uit
een volledig andere hoek. Enkele weken
geleden waren er in de Goede Herderzaal een
tweetal avonden rondom de film Mary Magdalene.
Tijdens de eerste bijeenkomst kwam de gnostiek ter
sprake. De gnostiek was een godsdienstige stroming
uit de eerste eeuwen van het Christendom en ook
zijn grootste concurrent. In grote lijnen kun je
zeggen dat de gnostiek onderscheid maakt tussen
het stoffelijke en het geestelijke. De aarde met alles
erop-en-eraan, ook ons lichaam, is stoffelijk en
gemaakt door een lagere, een mindere god. Die
invalshoek zorgt voor een negatieve kijk op de aarde
waarop wij leven. Het gaat om het geestelijke, het
stoffelijke zit op de aarde het geestelijke in de weg.
Het kunstwerk dat in het kunstlijnweekend te zien
is en de gnostiek zoals die enkele weken geleden
besproken is, raken elkaar op het punt van het milieu
en de aarde. Beide roepen zij de vraag op hoe je als
gelovige en als kerk de schepping beoordeelt en hoe
je vervolgens met die schepping om mag gaan en hoe
je in die schepping mag leven. ‘Schepping’ is uiteraard
een woord dat als het ware door het Christendom is
uitgevonden. In het woord zelf klinkt al door dat ze er
niet zomaar is. Ze is gemaakt door God. Op de eerste
bladzijden van de bijbel lezen we over de schepping.
Telkens lezen we: ‘en God zag dat het goed was’.

Als gelovigen uit de traditie van het Christendom zien
wij de schepping als iets positiefs (dit in tegenstelling
tot de gnostiek). De schepping is positief. Dat is
de grondtoon. Vanuit die grondtoon kun je naar
antwoorden zoeken op de vraag hoe jij dan als mens
met die schepping om mag gaan; hoe jijzelf als deel
van de schepping middenin die schepping leven mag.
Het is goed dat die vraag telkens weer gesteld wordt.
Want voordat je het weet, kan de gedachte ontstaan dat
de schepping er enkel en alleen maar is voor de mens.
De mens die heersen mag over de schepping en haar
tot zijn voordeel mag gebruiken. Dat gebruik is -zeker
de laatste twee eeuwen- uit de hand gelopen. De mens
sloopt de schepping. Als je de bijbel goed leest, zie je
dat de schepping los van de mens een eigenstandige
waarde heeft, ook in de ogen van God. De schepping
is dus veel meer dan alleen een bron die de mens ter
beschikking staat. Gaat het met de schepping slecht,
dan gaat het ook met de mens, als onderdeel daarvan,
slecht. De mens is geen baas over de schepping: hij
mag rentmeester zijn in opdracht van God. Vanuit die
hoek bezien, is de opdracht duidelijk: wees zuinig op
dat wat niet jouw eigendom is, maar dat je slechts mag
beheren. Een boodschap die in het eerste kwart van de
21e eeuw steeds indringender klinkt!
DS. KEES LOUS
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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

10.00 uur
ds. C. Lous
		

10.00 uur
mw. drs. G. Bijl
Beverwijk

10.30 uur
pastor J. Nieuwenhuizen

18 nov

10.00 uur
ds. B.E. de Groot

10.00 uur
ds. C. Lous

10.30 uur
pastor A. Peters

25 nov

10.00 uur
Gedachtenisdienst
ds. C. Lous en
ds. B.E. de Groot

10.00 uur
Gedachtenisdienst
ds. J. van Doorn

10.30 uur
pastor J. Nieuwenhuizen

2 dec

10.00 uur HA 1e advent
ds. C. Lous

10.00 uur
ds. L. Rasser

10.30 uur
pastor A. Peters

8 dec

16.30 uur
Christmas Caroldienst
mmv Engelmunduskoor

9 dec

10.00 uur 2e advent
ds. B.E. de Groot

10.00 uur
ds. C. Lous

10.30 uur
pastor J. Nieuwenhuizen

9 dec

15.00 uur
Kerstviering
Aangepaste Gezinsdienst
ds. C. Lous
10.00 uur
ds. J. van Doorn/ds.C. Lous
viering 25-jarig ambtsjubileum van ds. Lous

10.30 uur
pastor A. Peters

pastor E. Wigchert
mw. C. Voskamp
pastor G. Zaal
dhr. A. Bijl
dhr. G. Steentjes
mw. T. Korthouwer

Woord en Communie
Woord en Communie
Eucharistie
1e advent
2e advent
3e advent

11 nov

16 dec

3e advent. Kerk gesloten
gezamenlijke dienst in
de Ichthuskerk
		

HUIS TER HAGEN
11
18
25
2
9
16

nov
nov
nov
dec
dec
dec

10.45 uur
10.45 uur
10.45 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

9 nov
23 nov
7 dec

29 nov

16.00 uur
16.00 uur
16.00 uur

16.00 uur

3

BIJ DE DIENSTEN
engelmunduskerk
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
Zondag 18 november: Dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. B.E. de Groot
Ontvangstdienst: de dames M. Tijl en P. de Hoog
Bloemendienst: de dames Ts. Abma en J. Stam
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 25 november: Gedachtenisdienst om 
10.00 uur
Voorgangers: ds. C. Lous en ds. B.E. de Groot
Ontvangstdienst: de dames E. Filius en H. Hoefakker
Bloemendienst: de dames I. de Jong en Y. Roodzant
Kinderkerk: mw. S. Rasmussens
Koffiedienst: de dames M. de Bruijn en M. Meihuizen
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
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

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
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Zondag 2 december
1e advent: Dienst van
Schrift en Tafel om
10.00 uur
Voorganger: ds. C. Lous
Ontvangstdienst: de dames E. Bijker en A. van der Pijl
Bloemendienst: de dames G. Hinloopen en P. de Hoog
Kinderkerk: mw. M. Spijker
Koffiedienst: mw. T. Talens en dhr. H. Krijnen
Organist: dhr. P.C. Dalebout
De collecten zijn voor het Werelddiaconaat en het
Muziekfonds
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Instandhouding
van de Eredienst
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken
Zondag 9 december 2e advent: Dienst om
10.00 uur
Voorganger: ds. B.E. de Groot
Ontvangstdienst: mw. A. Strooker en dhr. A. de Koning
Bloemendienst: mw. C.A. van Ee en dhr. C. van Ikelen
Kinderkerk: mw. S. Rasmussens
Organist: dhr. R.S. Brink
De collecten zijn voor het Missionair Werk en het
Onderhoudsfonds
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Instandhouding
van de Eredienst
Zondagmiddag 9 december: Kerstviering 
Aangepaste Gezinsdienst om 15.00 uur
Voorganger: ds. C. Lous
Organist: dhr. P.C. Dalebout en Rob Zeegers
Zondag 16 december is de kerk gesloten
Om 10.00 uur is er een dienst in de Ichthuskerk i.v.m. het
25-jarig ambtsjubileum van ds. Lous
Voorgangers: ds. C. Lous en ds. J. van Doorn

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

Uiterste inleverdatum
kopij

Verschijningsdatum
vanaf…

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

26-08

24/02/’19 – 30/03/’19

11 februari 2019

21 februari 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.

eigen kerknieuws
Wat is er te doen
25-jarig ambtsjubileum ds. Kees Lous

Caroldienst 2018

Op 12 december 2018 is het 25 jaar geleden dat ds. Kees
Lous bevestigd werd als predikant in Oosternijkerk. Sinds
9 mei 1999 is hij verbonden aan de Protestantse Gemeente
te Velsen-Zuid/ IJmuiden Oost en de Protestantse
Gemeente te IJmuiden.
Wij willen dit ambtsjubileum gedenken in een gezamenlijke
dienst op 16 december 2018 om 10.00 uur in de
Ichthuskerk. In deze dienst zal ds. Kees Lous voorgaan.
Onze Engelmunduskerk zal die zondag gesloten zijn.
U bent van harte uitgenodigd voor de dienst op
16 december 2018 in de Ichthuskerk en een receptie na
afloop van de dienst in de Ichthusburcht.

Zaterdag 8 december wordt in
onze kerk de traditionele Christmas Caroldienst gehouden.
Een afwisselend samenspel van lezingen uit de bijbel,
carols, gemeentezang, gebeden en orgelspel, naar het
Engelse voorbeeld van een "Festival of Lessons & Carols".
Het met een aantal gastzangers versterkte
Engelmunduskoor zal onder leiding van dirigente Philien
Schouten behalve vertrouwde carols als "Once in Royal
David's City" en de “Echocarol” ook een aantal wat minder
bekende kerstliederen als “The Advent carol”, “Still, still, still”
en “Shepherds, in the field abiding” ten gehore brengen.

De Kerkenraad

Open Venstermiddag
Op donderdagmiddag 15 november
komt Mevr. v.d.Berg
ons vertellen en laten zien hoe het leven van een zeearend
eruitziet. We beginnen om 14.00 uur in de Ichthusburcht,
Fahrenheitstraat 37.
Mocht U problemen hebben met vervoer, dan kunt u bellen
met Mevr. Roodzant, tel. 510969.
Met een hartelijke groet en tot ziens,
de medewerksters van het Open Venster
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Het hoofdorgel wordt bespeeld door Jaap Haringa. De
organiste Agnes van Bekkum uit Bloemendaal bespeelt het
koororgel en de piano.
De dienst begint om 16.30 uur. De kerk gaat om 16 uur
open. De toegang is gratis. Na de dienst wordt er een
collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten. Daarna
is iedereen welkom in de Goede Herderzaal om elkaar
onder het genot van een glaasje wijn nader te ontmoeten

Wat is er te doen?
Creatieve avond voor Advent
Op donderdagavond 22 november is er een creatieve
avond voor Advent en Kerst. Onder leiding van een
expert gaan we aan de slag met vilt en naald en gaan we
'prikvilten.' De kosten zijn € 15,- per persoon, dit is inclusief
de benodigde materialen.
Er is plaats voor 10 deelnemers.
Aanmelden kan bij Sjoerdtje Rasmussens,
sjoerdtje21@hotmail.com of bij
ds.degroot@engelmunduskerkoudvelsen.nl of
0255-578978.
Meditatieve wandeling
De tweede zaterdag van de maand november is zaterdag
10 november, het vaste moment voor de meditatieve
wandeling.
We starten om 9.30 uur bij de ingang van Midden
Heerenduin, te vinden tegenover 'Lijn 5' aan de Duin en
Kruidbergerweg. Dat is nog net in Driehuis. Na afloop (rond
half elf) is er koffie en thee uit de thermoskan.
Herdertjestocht
In 2017 organiseerden we voor het eerst een
Herdertjestocht in het dorp en rond de kerk. Dat was leuk!
Dit jaar organiseren we dit kerstevenement opnieuw op
zondag 23 december. Wilt u of jij meehelpen? Graag!
We gaan weer in de buurt flyeren, glazen potten verzamelen
voor lichtjes, er zijn mensen nodig in een rol van wijze,
engel of herder, als chocomelschenker….
Meehelpen kan op allerlei manieren.
Yvonne Bax inventariseert wie er wil meehelpen.
Geef jouw/uw naam door via yvonnebax@ziggo.nl of
0255-515692.

Kerstengelen gezocht
Al 3 jaar houden we samen met u,
met succes, de actie kerstengel.
Ook dit jaar hebben wij weer
engelen nodig, maar ook adressen
van mensen die een engel kunnen
gebruiken.
Wat is de bedoeling?
Elke kerstengel krijgt een naam
toebedeeld. Tijdens de adventsweken, vanaf 2 december
tot en met kerstavond, brengt hij/zij dan geheel anoniem
elke adventsweek een klein presentje naar een adres dat de
kerstengel heeft gekregen.
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Naast de naam ontvangt de kerstengel ook 4 labeltjes, die
aan de attenties kunnen worden bevestigd. De attentie
wordt anoniem in de brievenbus gestopt en als het niet
anders kan aan de deurknop bevestigd.
Wie zijn deze kerstengelen?
Iedereen kan kerstengel zijn: groot, klein, man, vrouw, oud,
jong: maar wel geheel anoniem!
Instructie op : dinsdagavond 20 november om 20.00 uur
Plaats
: Wijkcentrum in Velsen-Zuid
Informatie : Bij een van de diakenen
Kent u iemand die een kerstengel nodig heeft of kan
gebruiken, geef het aan ons door!!
Ook dit jaar willen we graag dat u als gemeenteleden
adressen doorgeeft van de mensen waarvan u denkt dat zij
wel wat extra aandacht kunnen gebruiken. Dit betekent niet
dat u zich verplicht moet voelen om als kerstengel actief
te worden (al hebben we natuurlijk wel voldoende engelen
nodig!).
Voor de goede orde: afhankelijk van het aantal kerstengelen
en de opgegeven adressen maakt de diaconie een
verdeling. Daarbij wordt er zo mogelijk rekening mee
gehouden dat het te bezoeken adres in de buurt is van de
kerstengel.
Opgeven voor de kerstengel en namen/adressen voor onze
kerstengelen kan via:
Emailadres : kerstengel@engelmunduskerkoudvelsen.nl
Telefoonnrs. : 0255-514262 en 0255-577344.
Ook ligt er een intekenlijst om je op geven als kerstengel bij
de ingang van de kerk en strookjes om namen/adressen op
te geven.
Vier weken lang mag u een ander gemeentelid wat extra
aandacht en zorg geven. Vier weken lang geven we licht
aan elkaar. Engelen brengen licht in het leven van de
mensen die ze tegenkomen. Ook hier in Velsen kunnen
wij engelen zijn voor elkaar, tijdens Advent.
Namens de diaconie,
Dirk Tamerius en Liesbeth van der Lugt

Filmavond
Vrijdagavond 30 november vindt er weer een filmavond
plaats. Welke film er vertoond wordt, dat laten we nog even
in het midden. Wordt het een Hongaarse film, die zich
afspeelt vlak na de oorlog? Of een Franse roadmovie? Of
misschien wel een spannende Argentijnse film? Kom het
zien en laat u verrassen!
Wie de filmavond wil bijwonen, kan zich melden bij
ondergetekende. Dat kan telefonisch: 553070 of per e-mail:
j.j.h.hoekstra@planet.nl. De deelnemers worden om
18.30 uur verwacht in de Goede Herderzaal. We drinken
dan eerst een glaasje en gaan vervolgens aan tafel. De
koks zullen zich voor de bereiding van de maaltijd zeker
weer laten inspireren door de film. Wordt het goulash, coq

au vin of misschien wel empanada’s? Na de maaltijd wordt
de film bekeken, gevolgd door een korte nabespreking.
Er hebben zich al enige belangstellenden gemeld. Wie
mee wil doen, moet er dus snel bij zijn, want het aantal
deelnemers is niet onbeperkt.
Namens het "filmteam",
Hans Hoekstra

voor fontein. Een fontein waar het muzikale plezier vanaf
spat. Liefde voor muziek en het bereiken van een mooie
samenklank staan voor het koor op de eerste plaats
Het koor komt uit Heemskerk en repeteert op dinsdagavond
in het Cultuurhuis aan het Maerten van Heemskerkplein
in Heemskerk. De leden komen verspreid uit de directe
omgeving van Castricum tot IJmuiden.
Meer informatie over het koor is te lezen op de website:
www.kamerkoorendora.nl
De zaal gaat om 14.30 uur open. De voorstelling begint om
15.00 uur. Kosten: € 10, inclusief een drankje.
Kaarten zijn te bestellen bij voorkeur via de website
www.engelmunduskerkoudvelsen.nl of anders telefonisch
06-18921501.

Commissie Aangepaste Gezinsdiensten
IJmond
De Commissie Aangepaste Gezinsdiensten IJmond bereidt
zes keer per jaar een oecumenische kerkdienst voor.
Deze diensten zijn voor mensen met een verstandelijke
beperking, hun familie, vrienden en belangstellenden.
Zondagmiddag 18 november presenteer Engelmundus
en meer… in de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid een
bijzonder concert door het kamerkoor ENDORA uit
Heemskerk.
Het koor zingt onder leiding van dirigent Hans Timmer
werken van twee Nederlandse componisten: “De
Waterlelie”, een gedicht van Frederik van Eeden, op muziek
gezet door Herman Stategier en “The three Fishers”” van
Jurriaan Andriessen. Verder staan op het programma
stukken van Engelse en Scandinavische componisten zoals
“O happy Eyes” van Edward Elgar en “I sowed the seeds of
love” van Gustav Holst en “Drömmerma” van Jean Sibelius.
Kamerkoor Endora bestaat sinds september 2010 en
zingt werken zonder instrumentale begeleiding, dus a
capella. Het zingen in een kamerkoor vereist meer inzet,
nauwkeurigheid, technische muzikaliteit en ervaring dan het
zingen in grotere koorformaties. Elke keer probeert het koor
vanuit een wisselend perspectief een concertprogramma
te maken. De naam “Endora” is het Hebreeuwse woord

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de kerstviering .
Het thema van de kerstviering is “Verwachting”.
De dienst wordt gehouden op
zondag 9 december 2018 in de Engelmunduskerk,
Kerkplein 1, Velsen - Zuid
De dienst begint om 15.00 uur.
De voorganger in de kerstviering is ds. Kees Lous
Aan de collecte kunt u meedoen door het geven van
fruit, bloemen of geld. Het fruit en de bloemen gaan naar
de zieken. Het geld is voor de instandhouding van de
aangepaste gezinsdiensten.
Na afloop van de kerstviering is er gelegenheid om na te
praten bij een kopje koffie, thee of een glas fris
Bij problemen met vervoer kunt u bellen naar de
autovriendendienst vóór 8 december 2018 contact
opnemen met R. de Vlieger - van Zandvoort
tel. 0255 - 530 210

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

Mevrouw van Dam – de Bruin
Mevrouw Boudesteijn – Groen

21 oktober
		

Mevrouw Jaspers – Bosma
Mevrouw Moleman – Geijteman

14 oktober
		

Mevrouw Bierling – Wolthuis
Mevrouw de Graaf – de Krijger

28 oktober
		

De heer en mevrouw de Graaff
Mevrouw van Riessen - Nieland
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NIEUWS UIT DE PASTORIEËN
NIEUWS vAN DS. LOUS
Orden van dienst  
Van tijd tot tijd is er in een kerkdienst behoefte aan een
gedrukte orde van dienst. Uiteraard is dat zo bij uitvaarten,
maar ook bij andere diensten is dat soms het geval. In het
uitwerken en het laten afdrukken zit soms aardig wat werk
en…..ik ben er niet super handig in!
In het verleden was er een zeer betrokken gemeentelid,
die met veel talent en plezier liturgieën uitwerkte en
vermenigvuldigde. Wie weet is er een gemeentelid die deze
taak op zich wil nemen en zo een stukje kerkenwerk wil
uitvoeren. Heeft u belangstelling? Laat het mij even weten!
Laatste zondag kerkelijk jaar   
De inhoud van dit kerkblad loopt al tot-en-met de tweede
adventszondag. De eerste adventszondag is het kerkelijk
nieuwjaar. Op kerkelijk oudjaar, de zondag ervoor,
gedenken we in ons midden voor Gods aangezicht degenen
die ons gedurende het afgelopen kerkelijk jaar aan de dood
ontvallen zijn. Deze dienst vindt plaats op zondag
25 november. Barbara en ik gaan dan samen voor.

Oecumenische koffieochtenden
Elke derde donderdag
van de maand is er een
oecumenische koffie-ochtend,
verzorgd door een van de
acht betrokken gemeenten
en parochies. Hierbij de data en de plaatsen voor de
eerstvolgende twee bijeenkomsten. Op donderdag 15
november zijn wij vanaf 10 uur welkom in het gebouw van
het Apostolisch Genootschap aan de Doorneberglaan. Op
de derde donderdag van december, 20 december, staat
vanaf 10 uur de koffie klaar in de parochiezaal van de RK
Engelmunduskerk aan de Driehuizerkerkweg te Driehuis.
Hopelijk mag ik velen van u daar ontmoeten: het is er
altijd gezellig en er is altijd ruimte voor een ongedwongen
gesprek!
Groet
Vanuit ’t Roode Hart mag ik u (nu al!) een goede en
gezegende adventstijd toewensen.
Ds. Kees Lous

NIEUWS VAN DS. DE GROOT
'Herfst, herfst, wat heb je te koop? Duizend kilo bladeren
op een hoop.' Ja de bladeren vallen nu het opeens flink
herfst is. Het werd tijd. En wat heeft de kerk in de herfst 'te
koop'? In de liturgie zijn er de 'zondagen van de herfst' en
daarna de 'voleindingszondagen'. Tijd om stil te staan bij de
oogst, de vruchten van de aarde en wat we oogsten in ons
leven aan vreugde en verdriet. En, tijd om stil te staan bij
wat was en wat komt. Om het met een bekende dichtregel
van Gerard Reve te zeggen: 'Dat Koninkrijk van U, weet U
wel, wordt dat nog wat?' Ik hoop van harte dat we blijvend
gevoed worden door het verlangen naar een 'ja' op die
vraag, en dat ook af en toe om ons heen te ervaren.
Terugblik en activiteiten
We kijken terug op twee inspirerende avonden in oktober
over Maria Magdalena, en de vragen die daarmee
samengingen: hoe is het Nieuwe Testament samengesteld,
welke boeken kwamen er wel in en welke niet, en hoe zit
dat? Ook was er aandacht voor de beeldvorming rond
Maria, van prostituee tot apostel, van volgelinge tot getuige.
Zowel de inleidende avond als de filmavond had flinke
belangstelling. Stof tot nadenken, hoorde ik van velen.
Op zondag 7 oktober was ik aanwezig bij de
bevestigingsdienst in Monnickendam van onze
classispredikant Peter Verhoeff. Hij is bevestigd als
classispredikant van Noord-Holland. De ongeveer 70
protestantse gemeentes van Noord-Holland zijn verdeeld in
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7 ringen (de oude classes).
Die ringen zijn bedoeld als
plaats van ontmoeting en
onderlinge bemoediging en
samenwerking. Dus zonder
de 'vergaderdruk' die altijd
geassocieerd werd met de
classis. U hoort of leest daar vanzelf wel een keer wat over.
Voor de boekbespreking van 20 november over 'Thuis
in de kosmos' van Taede Smedes heb ik al een aantal
geïnteresseerden. Ook als u aan lezen niet toekomt, bent u
welkom. Hoe ervaar je de zin van dit leven in een ongekend
groot heelal? Daarvoor reikt Taede Smedes ons bevattelijke
taal aan. Zie ook het vorige kerkblad.
Verder staan alle komende activiteiten in de rubriek 'Wat is
er te doen?'.
Bij de diensten
Op zondag 25 november gedenken we de gemeenteleden
die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen. Ds. Lous en ik
zullen dan samen voorgaan. Is er in uw naaste omgeving
iemand overleden, die u zou willen gedenken door een
kaars voor hem of haar aan te steken? Laat het ons weten.
Een naam noemen, het lijkt een klein gebaar en dat is het
misschien ook wel. Het zijn namen, geschreven in de palm
van Gods hand. Daar zijn de namen geborgen en het doet
goed om die namen te laten klinken, juist op die ene zondag.

“Dat zij die ons zijn voorgegaan zijn in het licht, rusten in
vrede”, zingt lied 736.
Met dat lied van Peer Verhoeven rond ik af, om ná die
zondag van gedachtenis weer hoopvol de tijd van Advent
met elkaar te beleven. Op weg naar het Kerstfeest.
Dat ons zorgen en werken
ergens toe dient, dat ons leven hangt aan Iemand.
Dat zij die ons zijn voorgegaan
zijn in het licht, rusten in vrede.

Giften
In de afgelopen maand ontving ik via een pastoraal
bezoekmedewerker een gift van € 50,-. Verder ontving
ik in het pastoraat een gift van € 50,- te verdelen over
jeugdwerk (€ 15,-), pastoraat (€ 20,-) en kerkblad Samen
(€ 15,-). Hartelijk dank!

Dat ons schreien en lachen
ergens toe leidt, onze liefde stoelt op Iemand.
Dat zij die ons zijn voorgegaan
zijn in het licht, rusten in vrede.
Dat ons hopen en vertrouwen
ergens op slaan, dat ons lijden voert tot Iemand.
Dat zij die ons zijn voorgegaan
zijn in het licht, rusten in vrede.
Met een hartelijke groet,
Ds. Barbara de Groot

kerknieuws uit de regio
Herdenkingsdienst op 15 november
Gevallenen op zee herdacht in Nieuwe Kerk
De jaarlijkse herdenking van de gevallenen op zee zal d.v.
plaatsvinden op 18 november. In een dienst die om 15:30
begint zullen in de Nieuwe kerk aan de Kanaalstraat in
IJmuiden de namen genoemd worden van de mensen en
schepen die niet meer thuis kwamen.
Menig IJmuidenaar moet bij scheepsrampen onmiddellijk
denken aan de teloorgang van de Catharina Duyvis.
10 IJmuidenaren verloren hun leven in de vreselijke storm
van 1953.

Het jaarlijks herdenken van de gevallenen op zee is een
traditie die ontstaan is na de tweede wereldoorlog. Ten
koste van vele levens zijn er materiaal en troepen van de
Verenigde Staten naar Engeland over zee getransporteerd.
Dit is verreweg het meest risicovolle onderdeel geweest van
de geallieerde overwinning op Hitler-Duitsland.
Andere scheepsnamen die genoemd zullen worden zijn die
van de kotters Larissa en Victory en het schip dat betrokken
was bij de grootste na-oorlogse scheepsramp van de
koopvaardij, de Maassluis.
Om de zeevarenden op gepaste wijze te eren werken
voorgangers van diverse kerkgenootschappen samen.
Het doel is dat ook mensen die niet of zelden een kerk
bezoeken zich welkom voelen. Het Katwijker mannenkoor
Jubilate luistert de dienst muzikaal op en na afloop van de
dienst wordt er gratis koffie en thee aangeboden.
De laatste jaren blijkt dat een toenemend aantal mensen in
de maand november de moeite neemt overleden mensen
te gedenken. De samenwerkende kerken hopen dat de
herdenkingsdienst van de gevallenen op zee hier een goede
gelegenheid voor biedt.
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Berichten van elders
COV “IJMUIDEN” zingt
PETITE MESSE SOLENNELLE

Scratchdag Christmas
Carols in Heemstede

Op vrijdag 16 november a.s. geeft de Christelijke
Oratorium Vereniging “IJmuiden” haar jaarlijkse
najaarsconcert.
Dit jaar staat de Petite Messe Solennelle van Gioacchino
Rossini op het programma.
Deze componist leefde van 1792 tot 1868. Rossini is
bekend van de vele opera’s die hij geschreven heeft.
Uit het geestelijke repertoire stamt onder andere het werk
dat uitgevoerd zal worden.
Dit werk is gecomponeerd in 1863 voor koor, vleugel en
harmonium.
Naast de COV “IJMUIDEN” zal Lennie Kerkhoff de Pleyel
concertvleugel bespelen. Henny Heikens zal het Rousseau
harmonium bespelen. Daarnaast verleent het CLARUS
solistenkwartet hun medewerking. CLARUS bestaat uit de
sopraan Petra Stoute, de alt Sophia Patsi, de tenor Leon
van Liere en de bas Patrick Pranger.
Het geheel staat onder leiding van Piet Hulsbos.
Het concert zal gegeven worden in de Nieuwe Kerk aan de
Kanaalstraat 250 in IJmuiden.
Op vrijdag 16 november zullen de deuren om 19.15 uur
open gaan. Het concert begint om 20.00 uur.
De prijs van een kaartje, inclusief een consumptie, bedraagt
€ 22,50. Voor jongeren t/m 16 jaar is de prijs € 12,50. De
kaarten kunnen worden gekocht bij Tineke Zwanenburg, die
telefonisch bereikbaar is onder nummer 0255 525693, via
de e-mail: kaartverkoop@cov-ijmuiden.nl en bij de leden.
Zie ook de website www.cov-ijmuiden.nl

Jaarlijks ‘één-dags-koor’ in kerstsfeer
Koorzangers: opgelet! Op zaterdag 15 december 2018
vindt in de Oude Kerk te Heemstede voor de 19e keer de
scratchdag ‘Christmas Carols’ plaats onder leiding van
dirigent Piet Hulsbos. Deelname: € 17,50.
Aanvang: 10:00 uur. Aanmelden of
info: carolsheemstede@gmail.com of 06 40 256 672.
In één dag studeren ongeveer honderd koorzangers
bekende en minder bekende Christmas Carols in. Vanaf
10:00 uur klinken de vierstemmige kerstliederen door de
sfeervolle Oude Kerk. Begeleid door een vleugel en door
kaarsen verlicht sluiten de zangers deze dag om 16:30 uur
af met een intiem concert, waarvoor de toegang gratis is.
Al 19 jaar is de scratchdag Christmas Carols een
succesvolle en geliefde dag in de wijde omgeving van
Heemstede. ‘Once in Royal David’s City’ staat zeker op het
programma, maar ook carols als ‘Away in a manger’, ‘Ding
dong merrily on high’, ‘O come all ye faithful’ zijn regelmatig
voorbij gekomen. Het programma van dit jaar is nog een
verrassing maar belooft zeer bijzonder te worden.

Stilte zingen - Huub Oosterhuis
Liederen, gebeden,
gezongen gedichten
In ‘Stilte zingen’ is het
complete liedoeuvre
van Huub Oosterhuis
beschikbaar, een
unieke uitgave
die verschijnt ter
gelegenheid van zijn
85e verjaardag.

Kerstsamenzang in het ’Het Kruispunt’ met
het Chr. Mannenkoor IJmuiden   
Op zondag 16 december aanstaande verzorgt het
Chr. Mannenkoor IJmuiden 's middags een kerstoptreden
met samenzang in kerkelijk centrum ’Het Kruispunt’ in
Velserbroek.
Op het programma staan veelal bekende kerstliederen
uit binnen- en buitenland; een aantal liederen wordt
gezamenlijk met de aanwezigen gezongen.
Medewerking verlenen Cora Glas als soliste, Peter Bontje
op piano en Teun Zondag op orgel.
Dominee Marianne Vonkeman zal een korte meditatie
houden.
De muzikale leiding is in handen van de dirigent van het
mannenkoor, Ary Rijke.
De koor- en samenzang begint om 15.00 uur. U bent van
harte uitgenodigd.
De toegang is gratis; wel wordt u tijdens het programma,
ter bestrijding van de onkosten, een financiële bijdrage
gevraagd.
Het adres van kerkelijk centrum
‘Het Kruispunt’ is: Zonbastion 3 Velserbroek (tegenover het
winkelcentrum).
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In dit liedboek zijn de teksten
verzameld die Huub Oosterhuis
in de afgelopen zestig jaar heeft
geschreven, om in de zondagse
liturgie en in andere vormen van
eredienst, bij doop, huwelijk en
begrafenis te worden gezongen.
Anders dan in het vijfentwintig
jaar geleden verschenen
‘Gezongen Liedboek’is een
aantal oudere teksten niet meer
opgenomen; sommigen zijn
herschreven. En er zijn veel
nieuwe liederen bijgekomen.

wij HEBBEN GELEZEN
Colomn - Jodin in Arabisch Galilea

Van de buurman en de boom
Vanmiddag toen ik de tuin aan het water geven was – een
noodzaak in de Israëlische zomer waarin het nooit regent – kwam
mijn Droezenbuurman Salman voorbij. Hij deed of hij mij niet kon
zien tussen mijn rijkelijk bloeiende plantenkinders, maar ik zag
hem wel en riep hem een ‘Ahalan!’ toe, wat zoiets als ‘Hallo!’ in
het Arabisch betekent.
Eerst leek het alsof hij mij niet gehoord had, toen viel er zoiets te
horen als ‘Hoe gaat het?’ met een zeer Arabisch accent, gevolgd
door een scherpe, abrupte draai van zijn bonkige hoofd die zijn
hele lijf meenam. Hij struikelde bijna. Terwijl hij zijn evenwicht
probeerde te houden op de steile helling van de weg, maakte hij
met de rand van een vlakke hand een snelle beweging langs zijn
keel, gevold door hakkende bewegingen van zijn beide handen
langs zijn lijf. Ik verstijfde. ‘En als je het zelf niet doet, dan kom ik
het zelf doen, heb je dat begrepen?!’

uit. Hij kwam toen met het voorstel, dat ik het landje zou mogen
beplanten in ruil voor onderhoud. Dat liet ik me geen tweemaal
zeggen. In een paar jaar tijd werd het een paradijsje.
En nu moet de boom dus om. Het feit dat buurman Salmon
onlangs zonder blikken of blozen aan zijn nieuwe huis een
toegangstrap heeft gebouwd die in het midden (!) van de
openbare weg begint, en wel precies onder de gewraakte boom
en waarvan het hele buurtje – alleen tegen ons – schande
spreekt, kan niet bij deze als gevaarlijk bekend staande man
worden aangevoerd.

In Nederland is zo’n situatie volkomen ondenkbaar en evenzo in
Joodse woongebieden in Israël. In een Arabisch dorp kan geen
instituut aangesproken worden voor bijstand. Politie is er niet en
komt alleen aangerukt als het Joodse belang in gevaar komt. Heel
belangrijk is ook, dat de gasten die wij na zoveel jaren nog steeds
voor het dorp zijn, worden verondersteld niet te klagen. Er is een
houding van: als het je niet zint, vertrek je maar!
Opkomen voor natuur leeft niet voor Droes en Arabier, en zeker
In een flits begreep ik dat hij het niet over mij had, maar over
niet voor een enkele boom. Als dat allemaal niet kan en je je
de boom waaronder ik stond. De kruin van deze Palestijnse
onderhand machteloos begint te voelen, dan moet je kiezen: ofwel
pistacheboom groeit deels over de openbare weg. Het feit dat die we protesteren en maken onszelf in het dorp onmogelijk.
boom dat doet juist tegenover zijn in aanbouw zijnde nieuwe huis, Immers, de buurman heeft het hele dorp achter zich als het om
heeft kennelijk moorddadige gevoelens bij Salman opgewekt.
conflicten met Joden gaat, of hij nu geliefd is of niet. Ofwel je
Het zat hem al jaren niet lekker dat de vuilnisbelt, door ons
slikt het en hakt braaf die boom om, een handelwijze die door de
omgetoverd in een klein paradijsje, niet door hem aangekocht
Arabier wordt gezien als zwakte.
had kunnen worden, omdat ze hem niet aardig vinden in het
Toch voel ik dat we in deze veel wijsheid moeten opbrengen
dorp. Het door de reconstructie van de hoofdweg onbruikbaar
en vooral heel wakker blijven. Zo’n incident kan de lont in het
geworden strookje land, was een aantal jaren geleden razendsnel kruitvat gooien van de toenemende spanning tussen Joden en
door de Waqf, het religieuze bestuur van het dorp, aangekocht,
Arabieren in ons land. Desalniettemin gaan we vooralsnog voor
toen bekend was dat de christelijke eigenaar die geld nodig had
een tussenoplossing: we zagen de overhangende takken weg en
voor de estetische chirurgie van zijn vrouw, het de ‘Jehud’- wij
als de buurman blijft schreeuwen en dreigen en wellicht hakken,
dus – had aangeboden. Een jaar ervoor was de ‘ongeschreven’
dan gaan we ons aandienen bij Sjeikh Fouad, die uiteindelijk over
wet aangenomen door de dorpelingen, dat er nooit meer grond
de boom gaat. Of hij zal oordelen is de vraag, want zoals iedereen
aan Joden verkocht mocht worden. Het was een waardeloos
in het dorp, is ook hij familie van de buurman.
stukje grond, te klein om op te bouwen. Het was puur een politieke Conclusie: je komt niet ver met je westerse wijsheden. Als ze dat
aankoop, waarna men niet meer naar het landje omkeek.
nu maar eens begrepen in Europa…
Ruth de Jong-Hotze
Toen de wildernis van stekelstruiken en groot vuil steeds
aantrekkelijker ging worden voor slangen, werd er door de
christelijke buurvrouwen steeds meer naar Hollandse Ruth
Ruth de Jong is regelmatig in Nederland. Als u Ruth wilt uitnodigen voor een
gekeken of zij daar wat aan zou kunnen doen. Ik nam contact op lezing kunt u haar een e-mail sturen: ruthdejonghotze@gmail.com
met Sheikh Fouad, de voorzitter van de Waqf en legde de situatie (overgenomen uit Kerk & Israël Onderweg)

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

Kerstkaarten
met een persoonlijk tintje!

•

0,25

Enkele kerstkaart
- Met enveloppen
- Enkelzijdig full-color bedrukt
- 10 x 15 cm

Per stuk

Vanaf 10 stuks

			

•

Dubbele kerstkaart

0,75

- Met enveloppen
- 2-zijdig in full-color bedrukt
- 11 x 17 cm

Per stuk

Vanaf 10 stuks
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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

