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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
16 dec

3e advent. Kerk gesloten
gezamenlijke dienst in
de Ichthuskerk
		

ICHTHUSKERK

VELSERDUIN

10.00 uur
ds. J. van Doorn/ds.C. Lous
viering 25-jarig ambtsjubileum
van ds. Lous

10.30 uur
pastor A. Peters

10.30 uur Kerstviering
pastor J. Nieuwenhuizen

16 dec

15.00 uur
Peuterkerstviering
ds. B.E. de Groot

23 dec

10.00 uur 4e advent
ds. J.J.H. Hoekstra

10.00 uur
ds. J. van Doorn

24 dec

22.00 uur
Kerstnachtdienst
ds. B.E. de Groot
mmv. Gospelkoor
“Get Together Again”

22.00 uur
Kerstnachtdienst
ds. J. van Doorn

25 dec

10.00 uur 1e Kerstdag
Familieviering
ds. B.E. de Groot

10.00 uur 1e Kerstdag
Familieviering
ds. C. Lous

30 dec

10.00 uur
ds. B.E. de Groot

10.00 uur
ds. C. Lous

31 dec

19.00 uur Oudjaar
ds. C. Lous

17.00 uur Oudjaar
ds. J. van Doorn

6 jan

10.00 uur
Nieuwjaarsdienst
ds. B.E. de Groot

10.00 uur
Nieuwjaarsdienst
ds. C. Lous

10.30 uur
pastor J. Nieuwenhuizen

13 jan

10.00 uur
ds. C. Lous

10.00 uur
ds. J. van Doorn

10.30 uur
mw. C. van Polvliet

20 jan

10.00 uur Oec. Dienst in
Ichthuskerk
Engelmunduskerk dicht

10.00 uur HA
Oec. Dienst
ds. J. van Doorn

10.30 uur
pastor J. Nieuwenhuizen

mw. T. Korthouwer
ds. J.J.H. Hoekstra
pastor G. Zaal
werkgroep pastorale zorg
dhr. A. Bijl
mw. C. Voskamp
mw. T. Korthouwer
ds. J.J.H. Hoekstra
ds. C. Lous

Woord en Dienst
Christmas Carols
Eucharistie
Kerstviering
Woord en Communie
Oudjaarviering
Woord en Communie
Schrift en Tafel
Schrift en Tafel

10.30 uur
pastor A. Peters

HUIS TER HAGEN

			
16 dec
10.45 uur
3e advent
21 dec
16.00 uur
vrijdag
23 dec
10.45 uur
4e advent
24 dec
16.00 uur
maandag
30 dec
10.45 uur		
31 dec
16.00 uur
maandag
6 jan
10.45 uur		
13 jan
10.45 uur		
20 jan
10.45 uur		
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DE MOERBERG

BREEZICHT

Diensten om de week in de regel
op vrijdagmiddag

Diensten in de regel laatste donderdag
de maand

21 dec

20 dec

16.00 uur

16.00 uur

Een klassiek kerstverhaal
Als iets klassiek is - zo las ik er ergens - wil dat niet
zeggen dat het van lang geleden en daarom oud is. Het
wil zeggen dat het van lang geleden is en nu nog steeds
zeggingskracht heeft. Zo is het met klassieke muziek
en ook met klassieke verhalen. We leven toe naar het
kerstfeest, en vieren dat door het lezen van 'het klassieke
kerstverhaal'. Gaan we daarmee terug in de tijd, voor een
gevoel van nostalgie en vroeger-toen-alles-beter-was?
Nee, het gaat om het unieke verhaal van de geboorte van
Jezus, en dat heeft nog altijd zeggingskracht.
Wat die geboorte ons te zeggen heeft, daar staan we bij
stil. En we gaan op zoek naar de betekenis. Want zoals met
klassieke muziek moet je er soms even voor gaan zitten.
Het op je laten inwerken. Wat vertelt dit verhaal ons juist in
deze tijd?
We leven in een tijd van 'gele hesjes'. De mensen met
gele hesjes zien we vooral op het nieuws uit Parijs. Grote
demonstraties die veel mensen op de been brengen
tegen de gevestigde orde. De aanleiding was een
aangekondigde verhoging van de dieselprijs. Het was voor
velen de druppel. Wéér een kostenverhoging in plaats van
lastenverlaging. Nóg harder moeten werken om rond te
komen. Maar moet dat dan leiden tot zoveel geweld, tot
zoveel vernielingen, tot mensen die gewond raken en zelfs
tot enkele doden? Al het geweld valt niet goed te praten.
Volgens de commentatoren gaat om mensen die bang zijn
voor de toekomst. Die zich met moeite staande houden in
een geglobaliseerde wereld. Ze zijn bang om hun baan kwijt
te raken. Om hun kinderen niet te kunnen geven wat zij zelf
ontvangen hebben aan welvaart. In Nederland bracht het
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initiatief om ook met gele hesjes aan te demonstreren
maar weinig mensen op de been. In plaats van duizenden
kwamen er een paar honderd. Spelen die Franse problemen
hier dan niet? Ik denk het wel. Ook in Nederland zijn er
mensen bezorgd over de toekomst, hebben mensen angst
om te verliezen wat ze hebben aan bezit en aan identiteit,
aan voorzieningen, aan goede zorg. Het helpt vaak niet om
te zeggen dat die angst onterecht is. Je kunt toch bang zijn
voor inbrekers, ook al dalen de cijfers van criminaliteit in
jouw buurt al jaren.
Ik stel me zo voor dat die herders op de velden rond
Bethlehem mensen met gele hesjes zijn. "Wat moet het
worden met hun dorp in dat grote Romeinse Rijk?", denken
ze. En dan is daar opeens die engel met die twee woorden:
"Vreest niet!"
Wees niet bang om iets kwijt te raken. Wees niet bang voor
verandering. Ja, er gaat wat veranderen. Maar niet door
demonstraties met vernieling, geweld en gewonden. De
verandering komt van een kind dat in een voederbak ligt. De
voederbak staat in een stal waar iedereen welkom is. Hij zet
de wereld op zijn kop. De achtergestelden krijgen bij hem
de eerste plaats. Hij is het kind dat vrede brengen wil. Vrede
voor alle mensen van goede wil. Vrede op aarde. In dat kind
komt Gods vrede naar ons toe.
Ik wens alle lezers van het kerkblad een klassieke kerst toe,
dat het een vredevol feest mag zijn!
DS BARBARA DE GROOT

BIJ DE DIENSTEN
ENGELMUNDUSKERK
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
ZONDAGMIDDAG 16 DECEMBER KERSTPEUTERVIERING OM 15.00 UUR
Voorganger: ds. B.E. de Groot
Organist: dhr. P. Dalebout
Alle baby's, peuters en kleuters met (groot)ouders en
verzorgers zijn welkom om samen naar het kerstverhaal te
luisteren en bekende kerstliedjes te zingen.
Na afloop chocomel en lekkers.
ZONDAG 23 DECEMBER: DIENST OM 10.00 UUR
4E ADVENT
Voorganger: ds. J.J.H Hoekstra
Ontvangstdienst: dhr. en mw. Vermeulen
Bloemendienst: mw. A. Mak en dhr. J. Bragt
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
MAANDAG 24 DECEMBER: KERSTNACHTDIENST
OM 22.00 UUR
Met medewerking van het Gospelkoor
“Get together again”
Voorganger: ds. B.E. de Groot
Ontvangstdienst: dhr. H. Krijnen en mw. T. Talens
Organist: dhr. J. Haringa
De collecten zijn voor de Diaconie en het Onderhoudsfonds
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Instandhouding
van de Eredienst
DINSDAG 25 DECEMBER: 1E KERSTDAG
FAMILIEVIERING OM 10.00 UUR
Voorganger: ds. B.E. de Groot
Ontvangstdienst: dhr. en mw. Koffeman
Organist: dhr. R.S. Brink
De collecten zijn voor Kinderen in de Knel en de Kinderkerk
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Instandhouding
van de Eredienst

ZONDAG 30 DECEMBER:
DIENST OM 10.00 UUR
Voorganger:
ds. B.E. de Groot
Ontvangstdienst: mw. A. van der Pijl
Bloemendienst: de dames G. Selier en A. Strooker
Kinderkerk: mw. S. Rasmussens
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
MAANDAG 31 DECEMBER: OUDJAAR DIENST
OM 19.00 UUR
Voorganger: ds. C. Lous
Ontvangstdienst: dhr. en mw. Nagtegaal
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 6 JANUARI: NIEUWJAARSDIENST
OM 10.00 UUR
Voorganger: ds. B.E. de Groot
Ontvangstdienst: de dames I. Rasmussens en J. Brink
Bloemendienst: dhr. H. Krijnen
Kinderkerk: mw. L. Rodenburg
Koffiedienst: dhr. en mw. Selier
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
ZONDAG 13 JANUARI: DIENST OM 10.00 UUR
Voorganger: ds. C. Lous
Ontvangstdienst: de dames P. de Hoog en M. Tijl
Bloemendienst: mw. Ts. Abma en J. Stam
Kinderkerk: mw. M. Spijker
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 20 JANUARI: OECUMENISCHE DIENST VAN
SCHRIFT EN TAFEL
in de Ichthuskerk om 10.00 uur
Voorganger: ds. J. van Doorn
Engelmunduskerk is dicht
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VAN DE REDACTIE
Informatie over de eerstvolgende kerkbladen
Periode

Uiterste inleverdatum
kopij

Verschijningsdatum
vanaf…

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

26-09

31/03/’19 - 04/05/’19

18 maart 2019

28 maart 2019

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.

De redactie wenst u een gezegend 2019

EIGEN KERKNIEUWS
WAT IS ER TE DOEN
Nieuws uit de kinderkerk
We zijn al een aardig eindje op weg in de Adventsperiode en
meteen vanaf de eerste zondag komen er veel enthousiaste
kinderen naar onze (kinder)kerk. We maken met z’n allen
een kerstboom waar we elke week wat in hangen dat we
natuurlijk zelf maken. Het thema van deze Adventsperiode
is “Geloof met me mee” en we lezen verhalen over
berichten uit de hemel, vreugde, ontmoetingen en een
nieuw begin. De posters zijn groter dan we gewend zijn,
maar weer net zo mooi als anders. Ze geven weer waar we
in geloven; in engelen, in vrijheid en in het licht.
De kerstboompjes van de kinderen worden steeds mooier
en straks met Kerst mogen de kinderen hun boom mee naar
huis nemen.
Om de kerstbomen te maken hadden we veel, heel veel
wc rolletjes nodig. Na een oproepje van onze kant in het
kerkblad bent u met z’n allen mee gaan sparen, en hoe!!
Het kwam voor dat ik voor de kerkdienst de doos met
rolletjes had geleegd om mee naar huis te nemen en dat
na de dienst Anton naar me toe kwam om te vragen of ik
de volle doos nog even wilde legen voordat ik naar huis
ging. Geweldig! Dankzij u konden we meer dan genoeg
kerstbomen maken voor de kinderen. Hartelijk dank
daarvoor.
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Nog even en dan is het weer Kerstmis. Op Eerste Kerstdag
is er traditiegetrouw een dienst voor jong en (groot)ouder.
We gaan een mooi verhaal voorlezen en hopen natuurlijk
dat u allen komt luisteren. Dan ziet u ook meteen de
kerstbomen die de kinderen versierd hebben en gaan we
met z’n allen een mooie Kerst tegemoet!
Met een hartelijke groet vanuit de kinderkerk,
HENNY DE WIT

Spelletjesmiddag
Een aantal kerkbladen terug stonden er
stukken in dit blad geschreven door jongeren.
Misschien weet u dat nog. Hierin stond onder
andere, dat zij gemeenteleden op een andere
manier willen ontmoeten, door bijvoorbeeld
een spelletjesmiddag.
Elise, één van de jongeren, Dirk Tamerius en ik hebben de
koppen bij elkaar gestoken en hebben een datum gepland
voor deze middag. Zondagmiddag 20 januari van 14.00
uur tot 16.30 uur bent u van harte uitgenodigd in de Goede
Herderzaal, om elkaar te ontmoeten onder genot van koffie,

thee, een drankje, iets lekkers... ...en een spel.
Wij zorgen voor korte spelletjes in de vorm van kaart- en
bordspellen, maar wij vinden het ook heel leuk als u zelf een
spel meeneemt. We hebben voor korte spelletjes gekozen,
omdat je dan met verschillende mensen aan een tafel kunt
zitten.
De spelletjes en ontmoetingen staan centraal en niet het
winnen (of verliezen). Speelt u nooit een spel, dat maakt
niet uit, u wordt wel geholpen door rotten in het “vak”.
U hoeft niet alleen te komen, u mag ook een vriend(in) mee
nemen. Wij hopen op een grote opkomst.
In ieder geval tot 20 januari. Heeft u nog vragen, u kunt ons
aanschieten of mij een mail sturen.
ELISE, DIRK EN YVONNE ( YVONNEBAX@ZIGGO.NL)

Van de jeugdouderling
De afgelopen periode heeft u misschien niet zoveel van ons/
mij gelezen, maar des te meer doen we met alle groepen
“kinderen” binnen (en buiten) onze gemeente.
Misschien bent u wel nieuwsgierig naar wat wij allemaal
gedaan hebben.
Op 21 september was onze eerste bijeenkomst met de
tieners bij mij op de Velserdijk. We hebben vakantieverhalen
aan elkaar verteld en gezellig gekletst. Ook hebben we
gevraagd hoe ze dit jaar de invulling van de bijeenkomsten
voor zich zien. De avond eindigde met zeker 20 handen in
de schalen met chips.
Eén van de ideeën was om een film met elkaar te kijken
en dat hebben we gedaan op 17 november. De film die
we bekeken hebben was ‘Hugo’. Een korte samenvatting
van de film: Na de dood van zijn vader neemt Hugo zijn
intrek in een treinstation in het Parijs van de jaren dertig.
Daar gebruikt hij de vaardigheden die hij van zijn vader en
oom heeft geleerd, om de klokken lopende te houden en
andersoortige raderwerken te maken of te repareren. Zijn
belangrijkste bezit is een automaton, een mechanische pop
die de laatste connectie met zijn vader is. De betekenis van
het voorwerp wordt hem pas duidelijk, als hij op één van
zijn avonturen een oude man en zijn peetdochter tegen
het lijf loopt. Naarmate Hugo meer te weten komt over de
man en zijn relatie tot de pop, ontdekt hij ook meer over de
prachtige wereld van film.
De tieners doen ook mee met de herdertjestocht die voor
23 december gepland staat.
Op 21 oktober hebben we met een groepje jongeren
gegeten in Beverwijk. Omdat veel jongeren studeren
in andere steden, is deze groep steeds in een andere
samenstelling. En allemaal zijn ze op wat voor manier
ook betrokken bij onze kerk. Elise helpt mee een
spelletjesmiddag te organiseren, vier jongeren spelen
in de kersttijd voor Engel, Gemma is betrokken bij de
herdertjestocht en waarschijnlijk komen hier nog wel meer
jongeren bij, om hun handen uit de mouwen te steken.
Ik heb, ook namens u, een bezoek gebracht aan Jilly en
Donny Zwirs, die nu in Beverwijk wonen.

Voor al die activiteiten komen Arend, Barbara en ik
regelmatig bijeen.
Bedenk dan ook dat we nog een groep peuters hebben, die
tijdens de peutervieringen o.l.v. Barbara voor een leerzaam
half uurtje in de kerk zijn en een groep kinderen in de
basisschoolleeftijd, die op zondagochtend samenkomen.
U mag best weten dat ik trots ben op onze groep kinderen,
tieners en jongeren, die regelmatig samen komen om elkaar
te ontmoeten. Dit geeft ons
kracht en inspiratie.
Ik wens u hele fijne kerstdagen
en zie u graag op een van de
activiteiten. Want, al heeft u
geen (kleine) kinderen (meer),
het is best heel leuk, fijn en
sfeervol, om bij een activiteit te komen kijken of actief te zijn
aan de zijlijn. Het geeft ook u vast een heel warm gevoel,
net zoals ik word verwarmd door zoveel lieve mensen om
mij heen.
YVONNE BAX
JEUGDOUDERLING

Passion Velsen
Barbara, Arend en ik (Yvonne) hebben het initiatief
genomen om Passion Velsen te organiseren. We hebben
een paar jaar geleden hier ook al over nagedacht, maar het
project was te groot om het in een korte tijd te organiseren.
In die tussentijd hebben we vanaf dat moment niet
stilgezeten en hebben we goed nagedacht, hoe we rondom
onze kerk een Passion zouden kunnen organiseren. We
hebben toestemming van de kerkenraad, hebben Maarten
Redeker bereid gevonden om de liederen en solo’s in te
studeren, hebben een muzikaal leider, namelijk
Bas Jongsma en onze Ben Helmers.
Degenen die zich vorige keer hadden opgegeven om mee
te zingen in het koor, zijn al benaderd. We repeteren op
maandagavond vanaf 14 januari 2019. Dan volgen er
12 repetities, waarbij er veel zelfstudie van u gevraagd
wordt. De leeftijd om mee te zingen, is vanaf 16 jaar.
Het oefenen van de solo’s gaat in overleg met Maarten.
Natuurlijk hebben we heel veel vrijwilligers nodig voor het
opbouwen en afbreken van een podium, de catering, het
begeleiden van de bezoekers, meedenkers, sponsoren, het
bekend maken van dit festijn, enz. enz.
Nu de datum. De uitvoering is op 14 april en als je mee wilt
doen of mee wilt werken, moet je 13 en 14 april beschikbaar
zijn.
Vanaf nu zult u regelmatig iets lezen over dit project. Doet u
mee? Wilt u zich opgeven of wilt u meer weten, dan kunt u
dat voorlopig doen bij de initiatiefnemers:
BARBARA, AREND OF YVONNE
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Open Venster
Donderdagmiddag 13 december is er een
Kerstmiddag van het Open Venster.
We volgen een liturgie, er wordt een
kerstverhaal verteld en muzikale
medewerking wordt verleend door
Ben Helmers en Cora Glas.

deze bijzondere tijd. We willen een kalender maken met
inspirerende teksten en aansprekende beelden (foto's). De
kalender die we maken, biedt dan elke dag tot Pasen een
bezinnend moment. Kerk in Actie heeft deze 40-dagentijd
de titel 'Een nieuw begin' gegeven.
Heeft u ook een inspirerende tekst, gedicht, gedachte of
lied? Of een foto die raakt of aan het denken zet?
Wij ontvangen die graag voor de kalender!

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.

U kunt deze inleveren tot 31 januari 2019. Aanleveren kan
digitaal naar momaschot@outlook.com of per post naar
Monique de Bruijn-Schotvanger, Fazantenlaan 3, 1971 KK
IJmuiden. Of afgeven bij ds. de Groot.

We hopen er met elkaar een mooie, sfeervolle middag van
te maken.
Met een hartelijke groet,
DE MEDEWERKSTERS VAN HET OPEN VENSTER.

Wat is er te doen?
MEDITATIEVE WANDELINGEN
Op zaterdag 12 januari is er een meditatieve wandeling
onder leiding van ds. Jeannet van Doorn.
Starttijd is 9.30 uur, de startlocatie wisselt. In januari is
de startplaats nog niet bekend, het hangt ook van het
(winterse?) weer af.
Vraag bij ds van Doorn om informatie, of houd Facebook in
de gaten.
Mail dsjvandoorn@gmail.com en tel. 0255-578883.
KERSTVIERING VOOR DE ALLERKLEINSTEN
16 DECEMBER
Is de dienst op zondagochtend of op Eerste Kerstdag
te lang? Kom dan naar de peuterkerstviering op
zondagmiddag 16 december.
Om 15 uur zijn alle baby's, peuters en kleuters met
(groot)ouders en verzorgers welkom om samen naar het
kerstverhaal te luisteren en bekende kerstliedjes te zingen.
Na afloop is er chocomel en lekkers.

MONIQUE DE BRUIJN-SCHOTVANGER,
DIAKEN DS BARBARA DE GROOT

Kerkblad SAMEN
Ons kerkblad SAMEN wordt onder een groot aantal
gemeenteleden verspreid en er wordt veel waarde aan de
papieren versie gehecht. Zoals bekend zijn er kosten aan
SAMEN verbonden en wordt op basis van vrijwilligheid een
bijdrage aan de ontvangers van het blad gevraagd. Echter,
het totaal aan inkomsten op basis van uw bijdragen is op dit
moment niet toereikend om de kosten enigszins te dekken.
Vandaar deze oproep voor het jaar 2018 ten behoeve
van SAMEN. Deze oproep geldt uiteraard alleen voor de
degenen die nog geen financiële bijdrage geleverd hebben.
Voor het doen van uw financiële bijdrage is het volgende
van belang:

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 2018.

HERDERTJESTOCHT 23 DECEMBER
Wat was het leuk vorig jaar in ons prachtige dorp en rondom
de kerk: de Herdertjestocht!
Dit jaar lopen we in vier groepen. De eerste groep start om
18.15 uur.
Een spoor van lichtjes leidt de kinderen langs de schapen
en komt uit bij de kerststal. Aanmelden is echt nodig, want
er is veel belangstelling!
Inschrijven voor een starttijd naar keuze kan via
engelmunduskerkoudvelsen.nl/herdertjestocht

De vermelding van SAMEN 2018 is erg belangrijk omdat
anders niet is na te gaan dat het om ons kerkblad van het
jaar 2018 gaat!

Samen de 40-dagen beleven

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met
ondergetekende.
Via de website blijft SAMEN voor iedereen toegankelijk.

In de 40-dagentijd leven we samen toe naar Pasen.
De diensten hebben hun eigen 'kleur', en thuis sparen we
voor het goede doel, door onszelf iets te ontzeggen en dat
apart te leggen in een spaardoosje van Kerk in Actie.
In 2019 neemt de diaconie een nieuw initiatief voor
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Iedere bedrag is welkom. Als richtbedrag adviseren wij
€ 25, waarmee wij bij voldoende deelname het
kostendekkend kunnen maken.
Om het nog makkelijker te maken, kunt u ook via iDEAL
bijdragen. Ga hiervoor naar de homepage van onze website
https://www.engelmunduskerkoudvelsen.nl/.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!
Namens de kerkrentmeesters,
Arthur Weeber (06 51 29 16 05)

Periodieke gift volledig aftrekbaar

Kerkbalans 2019: ophalers gezocht

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de actie Kerkbalans
2019. Voor dit jaar zullen de gemeenteleden die hun
vrijwillige bijdrage nog niet overgemaakt hebben, binnenkort
een herinnering krijgen.
Weet u dat u uw periodieke gift ook kunt vastleggen? Omdat
de kerk een ANBI status heeft, is deze volledig aftrekbaar
voor de belasting. Door daar gebruik van te maken, kunt
u een win-win situatie creëren: een hogere bijdrage voor de
kerk en lagere netto kosten voor u.

In januari start de Aktie Kerkbalans 2019 met als thema
“Geef voor je kerk”. Net als dit jaar willen we een zo groot
mogelijk aantal ingevulde toezeggingsformulieren bij de
gemeenteleden thuis op (laten) halen. De actie is dan
het meest effectief. Dat is in diverse andere gemeenten
geconstateerd en lijkt ook bij ons zo te zijn voor 2018. Voor
het ophalen van de formulieren hebben we uw hulp nodig!

De belasting vereist dat u een schriftelijk vastgelegde
verplichting voor vijf jaar of meer aangaat. Voorheen moest
dat via de notaris, maar dat is niet meer nodig. Er zijn
dus geen extra kosten aan verbonden. Op onze website
staat onder Kerkrentmeesters een voorbeeld. Ik kan mij
voorstellen dat het aangaan van een verplichting van vijf
jaar afschrikt. Dat hoeft niet! De belastingdienst (zie www.
belastingdienst.nl) geeft voorbeelden van voorwaarden
waaronder de overeenkomst, en dus de verplichting, vervalt.
Zo zijn dat bij overlijden van schenker en/of een ander, als
de kerk zijn ANBI status verliest, verlies van een baan en bij
arbeidsongeschikt worden. Die voorwaarden kunt u aan de
overeenkomst toevoegen. Denkt u er eens over na.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze
penningmeester Pieter Bijker of met ondergetekende.
Namens het college van kerkrentmeesters,
ARTHUR WEEBER

De Kerkbalansbrieven worden half januari tegelijk met de
nieuwe editie van het kerkblad bezorgd. De verspreiders
van het kerkblad waren de afgelopen jaren zo vriendelijk
om ook de bezorging van de Kerkbalans brieven op zich te
nemen, wat we als kerkrentmeesters zeer waarderen. Dat
bespaart een flink bedrag aan (postzegel)kosten. Niet alle
bezorgers van SAMEN zijn echter in staat om enkele dagen/
weken later de antwoordenveloppen ook weer op te halen.
De kerkrentmeesters nemen zelf een aantal wijken voor
hun rekening, maar extra vrijwilligers zijn hard nodig. Bent
u misschien bereid om ook bij een paar adressen langs te
gaan…?
De actieperiode loopt van 19 januari tot en met 2 februari
2019. Iedere vrijwilliger krijgt begin volgend jaar een aantal
adressen, waar hopelijk de antwoordenvelop met het
toezeggingsformulier klaarligt om opgehaald te worden.
Kunnen we op uw hulp rekenen? Stuur dan a.u.b. voor het
einde van het jaar (maar liever nog vóór de feestdagen) een
e-mail naar kerkbalans2019@engelmunduskerkoudvelsen.
nl . Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Namens het college van kerkrentmeesters,
MARIËTTE MAK

REKENING & VERANTWOORDING
Nieuws uit de kerkenraadsvergadering
VAN MAANDAG 26 NOVEMBER 2018
De kerkenraad heeft in de vergadering van 26 november
hoofdzakelijk gesproken over:
Begroting 2019 kerkrentmeesters
De heer P. Bijker, penningmeester van de kerkrentmeesters,
heeft een toelichting gegeven op de begroting 2019 van het
college van kerkrentmeesters.
De inkomsten zijn bijna € 7.000,-- lager geraamd dan
vorig jaar. Verwacht wordt dat de rente opbrengst en de
huuropbrengst van de kosterswoning lager zullen zijn,
evenals de inkomsten van de jaarmarkt. De inkomsten van
de Mufuco zijn echter weer wat hoger geraamd dan vorig
jaar.

De uitgaven zijn in 2019 hoger
geraamd dan in de begroting
2018, voornamelijk door een
lagere onttrekking uit het
pastoraatfonds en uit het onderhoudsfonds. De afdrachten
aan kerkelijke instanties zijn ook iets hoger geraamd dan in
2019.
Het totale tekort is in de begroting voor het jaar 2019
geraamd op € 54.200,--. In 2018 was het totale tekort
geraamd op € 29.800,--. De kerkenraad is akkoord gegaan
met de begroting 2019 van de kerkrentmeesters.
Begroting 2019 diaconie
De heer K. Gesink, de nieuwe penningmeester van
de diaconie, heeft de begroting 2019 van de diaconie
toegelicht. Voor het jaar 2019 wordt er een gering verlies
verwacht van € 844,00 totaal.
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In de begroting is gerekend met wat hogere inkomsten dan
in 2018. Verwacht wordt dat de inkomsten onroerend goed
(Kerkplein 5) iets hoger zullen zijn dan in 2018 aangezien
er voor één huurder een kleine huurverhoging is voorzien.
Naar verwachting zullen de rente inkomsten hoger zijn dan
in 2018 vanwege de aanschaf van Rabo rente certificaten
halverwege het jaar 2018. De post “collectes” zijn voor 2019
gelijk geraamd aan die van 2018.
De lasten zullen in 2019 naar verwachting dalen vanwege
een vrijgevallen afschrijving op groot onderhoud van
Kerkplein 5. Er zijn nog wel lasten te verwachten voor het
onderhoudsfonds en voor overige lasten. De begroting voor
de bijdragen aan verschillende nationale- en internationale
fondsen is op hetzelfde niveau gehouden als in 2018.
Het verwachte verlies van € 844,-- zal ten laste komen van
de algemene reserve.
De kerkenraad heeft met instemming kennis genomen van
de begroting 2019 van de diaconie.
Vacatures per 1 januari 2019
Er zijn helaas nog geen opvolgers gevonden voor de
functies van voorzitter van de kerkenraad, voorzitter van
de diaconie en scriba. Bij gebrek aan opvolgers dienen
in de eerste kerkenraadsvergadering van het jaar 2019
een tijdelijke voorzitter van de kerkenraad, een tijdelijke
voorzitter van de diaconie en een tijdelijke scriba benoemd
te worden. Een zorgelijke ontwikkeling.
Verheugd heeft de kerkenraad kennis genomen van de
bereidheid van de heer C. de Vlieger om volgend jaar als lid
van de kascommissie de jaarrekeningen van de diaconie en
de kerkrentmeesters te controleren samen met de heer
W. Mak.
De coördinatie van het koffiezetrooster wordt door
mevr. M. Meihuizen per 1 januari 2019 overgedragen aan
mevr. I. Rasmussens.
Bezinning en verdieping
Het oecumenisch adventsproject, de Pop Up Kerstkerk,
waaraan 9 kerken in Velsen samenwerken, vindt dit jaar
voor de 2e keer plaats. In de bibliotheek in IJmuiden is van
8 t/m 24 december een kerststal te bekijken. Bezoekers
kunnen in de bibliotheek een wens of een kerstgroet
schrijven op een papieren kerstkaars. Daarnaast zijn ds.
de Groot en ds. J. van Doorn op de donderdagen 13 en
20 december aanwezig op de markt in IJmuiden, waar
bezoekers een kaarsje kunnen aansteken.
De kerkenraad is akkoord gegaan met het voorstel om in
het jaar 2019 een “Passion Velsen” te organiseren. Een
professional kan de muzikale leiding van de Passion op
zich nemen en er zijn ook al vrijwilligers gevonden, die
medewerking willen verlenen. Vanaf 14 januari kunnen de
repetities starten.
Jeugd en jongerenwerk
Op 17 november hebben de tieners naar de film “Hugo”
gekeken. Het jaarlijks etentje van de jongeren was dit
jaar op 21 oktober. Een paar jongeren doen in deze
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adventsperiode mee aan het project Kerstengel. De
herdertjestocht wordt op 23 december 2018 in het dorp Oud
Velsen gehouden. Op zondagmiddag 20 januari 2019 is er
een spelletjesmiddag voor alle gemeenteleden gepland.
Jaargesprekken predikanten
De jaargesprekken met de predikanten hebben dit najaar
plaatsgevonden met afgevaardigden uit de drie colleges. De
gesprekken hebben in goede harmonie plaatsgevonden. De
predikanten ervaren de communicatie met de kerkenraad
als goed. Aandachtspunt is om in de toekomst voldoende
ondersteuning van vrijwilligers te blijven behouden.
BERICHTEN UIT DE COLLEGES VAN:
Diakenen:
- Het kerstengelproject is gestart. Er zijn dit jaar meer
engelen dan vorig jaar en er doen dit jaar ook jongeren
mee aan het project. Er worden ook meer adressen door
de kerstengelen bezocht.
- De verkoop van producten uit de wereldwinkel was weer
een succes in 2018.
Ouderlingen:
- De kerkdiensten en het pastoraat zijn vaste
onderwerpen, die aan de orde komen in de
consistorievergaderingen.
- De laatste vergadering heeft het consistorie gesproken
over een wijkindeling. Er kan meer structuur aangebracht
worden in de wijken als er meer bezoekpersonen
bijkomen.
Kerkrentmeesters:
- De kerkrentmeesters zullen in 2019 weer een jaarmarkt
organiseren, maar de loterij vervalt omdat het steeds
lastiger wordt vrijwilligers te vinden voor de verkoop van
de loten.
- De activiteiten die door de Mufuco worden
georganiseerd, (Engelmundus en meer..) worden goed
bezocht.
- De kerkrentmeesters kunnen hulp van vrijwilligers
gebruiken bij het ophalen van de brieven voor de actie
Kerkbalans.
Bericht van vergaderingen elders:
In het halfjaarlijks overleg van het moderamen met
het moderamen van de Ichthuskerk op 29 oktober is
afgesproken dat het 25-jarig ambtsjubileum van ds. C.
Lous op 16 december om 10.00 uur wordt gevierd in de
Ichthuskerk. Alle gemeenteleden van beide kerken zijn
van harte welkom deze feestelijke dienst bij te wonen. De
Engelmunduskerk zal die dag gesloten zijn. Na afloop van
de jubileumdienst is er een receptie in de Ichthusburcht.
THERA TALENS, SCRIBA

Gift
Van een gemeentelid ontving ik tijdens een bezoekje een
gift van € 10,00 voor het bloemenfonds.
AAFKE STROOKER

Vanuit de diakonie

Bloemengroet

Zondag 4 november jl. hadden we een verkoopochtend van
eerlijke producten uit de wereldwinkel. De opbrengst van
deze ochtend was 380,85 euro. Een geweldig bedrag. Wij
willen u hiervoor hartelijk bedanken. De diakenen.

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

Begroting 2019

4 november
		

De heer van der Made
De heer Boender

11 november
		

Mevrouw de Velde Harsenhorst
De heer van Leeven

18 november
		
		

Mevrouw Hoefakker - Brinkman
Mevrouw van der Veen - Aergelo
De heer Steffers

25 november
		

Mevrouw van Belzen
Mevrouw Dop

2 december
		

De heer en Mevrouw Weening
Mevrouw Rodenburg

Ook dit jaar heeft het College van Kerkrentmeesters de
begroting voor 2019 gepresenteerd tijdens de afgelopen
Kerkenraadsvergadering. Ook dit jaar sluiten wij de
begroting af met een nadelig saldo van € 54.200 wat ten
laste komt van de algemene reserve.
De oorzaak van dit grote tekort is het teruglopen van de
inkomsten als gevolg van een krimpende gemeente en
een rentestand die ook niet in ons voordeel werkt. Aan
de uitgaven kant is een aantal grote posten dat niet te
beïnvloeden is, zoals onderhoud aan de gebouwen en de
stijgende energiekosten.
Het tekort had aanzienlijk groter uit kunnen pakken als wij
niet op de steun van een grote groep vrijwilligers kunnen
rekenen die de jaarmarkt organiseren en zich inzetten voor
Mufuco.

			

Namens het college van kerkrentmeesters,
PIETER BIJKER

UIT DE KERKBANKEN
“De kerk is letterlijk een schuilplaats”
Wat een mooie coïncidentie: als de redactie het artikel
“Kerkdienst is een eeuwenoud fenomeen” onder ogen krijgt,
staat op dezelfde dag een artikel in de IJmuider Courant
over de betrokkenheid van onze dominee Barbara de Groot
met kwartpagina grote foto.
Het Armeense gezin Tamrazyan bevindt zich sinds eind
oktober in een Protestantse Kerk in Den Haag en er is
een doorlopende 24 uurs kerkdienst, waardoor de Dienst
Terugkeer en Vertrek niet binnen kan vallen. Sommigen van
de getrouwe kerkgangers vinden een dienst van 1 ½ uur al
buiten het normale vallen, maar om week in week uit 24 uur
per dag een doorlopende kerkdienst te vullen, lijkt me wel
een opgave. Een oplossing zou kunnen zijn, wat al eerder
gebeurde: lees de hele Bijbel bladzijde voor bladzijde door
in een langzaam tempo. Maar nee, heel veel dominees zijn
gevraagd om medewerking en telkens twee uur hun eigen
bijdrage te leveren. Dat is soms improviseren. Die bijdragen
kunnen ook eenvoudige stilte momenten bevatten. Zoiets
doet iets met je. Barbara: “Het voelt heel dubbel. Het gezin

heeft binnen de kerk een adempauze, maar er is ook een
spanningsboog. De adempauze moet geen gevangenschap
worden. Uiteraard hoop ik dat dit gezin mag blijven. Dit
gezin voldoet aan de criteria voor het kinderpardon.”
Barbara ging niet alleen: Jorgen en Ingrid Rasmussens
gingen met haar mee.
Over de vraag waarom kerken een schuilplaats bieden zou
best veel gezegd kunnen worden. Bijvoorbeeld over de
brand van de Dorpskerk in Santpoort-Noord. Het was ijzig
koud, veel mensen uit de buurt ( zij hadden geen houtvuur)
kwamen naar de kerk om zich daar te warmen. Is dat niet
symbolisch te duiden?. (Helaas ging de kerk in vlammen
op door een defect). De werkelijke bescherming is niet
te vinden in de muren van gebouwen, maar in mensen,
die zich bekommeren om hun medemens, die een kordon
vormen om liefde, menselijkheid en rechtvaardigheid te
betonen. Juist als we in de knel zitten, hebben we dat nodig.
FRITS VERMEULEN
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Kerstrecept
Neem het licht van een ster
schijn er mee in het rond
zie hoe dichtbij en dagreizen ver
de tol van vernieling en oorlog, alles
kapotmaakt wat mensen ooit bond.
Ga mee met de wind
diep in de woestijn
en bekijk daar tienduizenden sporen;
stappen van hen die verdwenen zijn
of als vluchteling alles verloren.
Drijf dan weg op de zee
hoor hoe eb en vloed gaan,
en de golven maar eindeloos spoelen
als de kinderen die, gewond of verdrukt,
levenslang doodsangst zullen voelen.
Is dit alles gebeurd, kom dan mee in de nacht
om samen het kerstfeest te vieren.
Laat de boom en het eten dit jaar maar staan,
je gedachten naar al die anderen gaan,
en medeleven de kerstnacht versieren.
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NIEUWS UIT DE PASTORIEËN
NIEUWS VAN DS. LOUS
OECUMENISCHE KOFFIE-OCHTENDEN                             
Deze editie van ons kerkblad Samen beslaat twee
bijeenkomsten: op donderdag 20 december staat vanaf
10 uur de koffie weer voor u klaar in de parochiezaal van
de RK Engelmunduskerk aan de Driehuizerkerkweg te
Driehuis. De eerste bijeenkomst in het jaar 2019 vindt plaats
op 17 januari in gebouw De Rank, Kon. Wilhelminakade
265. Op die dag is de Nieuwe Kerk aan de beurt om de
koffie-ochtend te verzorgen. Uiteraard begint ook deze
bijeenkomst om 10 uur. U bent van harte welkom om ‘een
bakkie te doen’ in een ontspannen sfeer!
STOEIEN-MET-TEKSTEN               
In het nieuwe jaar vervolgen collega Barbara de Groot en
ik de serie bijeenkomsten van stoeien-met-teksten. Op
dinsdag 8 januari komen we om 14 uur weer bij elkaar in
een zaaltje van de Ichthusburcht. We spreken dan over
de tekst voor de dienst die ik op zondag 27 januari in de
Ichthuskerk houd. De tekst is Jesaja 61. Deze tekst staat
voor die zondag als oudtestamentische lezing op het rooster
en vormt een mooi afgerond geheel.

TERUGBLIK
Met een goed gevoel kijk
ik terug op de dienst van
de laatste zondag van het
kerkelijk jaar. Met respect
hebben wij voor Gods
aangezicht en in ons midden
degenen herdacht, die ons in het afgelopen kerkelijk jaar
aan de dood zijn ontvallen. Hun namen en de herinneringen
aan hen leven voort in ons midden.
VOORUITBLIK EN GROET
Op het moment van schrijven is de adventsperiode net
begonnen. Als de dagen buiten donker zijn, gaat het licht
van hoop en verwachtring steeds meer schijnen. Heel
mooi dat we op de eerste adventszondag zoveel kinderen
in de kerk hadden. Nog minder dan vier weken en dan
is het kerst. Deze uitgave van Samen gaat zelfs over de
jaarwisseling heen. Vandaar dat ik u nu al, nog maar aan
het begin van de adventsperiode, gezegende kerstdagen en
een voorspoedig nieuwjaar mag toewensen. Ook in het jaar
Onzes Heren 2019 hoop ik velen van u weer te ontmoeten
en te spreken. Een hartelijke groet vanuit ’t Roode Hart 9!
DS. KEES LOUS

NIEUWS VAN DS. DE GROOT
ADVENT
"Advent is dromen dat Jezus zal komen. Dromen van vrede,
voor mensen van heden. Advent is dromen dat Jezus zal
komen."
Het is een liedje uit mijn kindertijd. Meer dan dit couplet (of
was dit het refrein?) weet ik er niet meer van. Het is een
eenvoudige tekst, maar raakt de kern. (Het lied bestaat uit 3
coupletten, met het voorgaande als ‘keervers’, Red.)
In de Advent kijken we uit naar iemand van wie we weten
dat Hij komt.
De adventsster hangt thuis in de woonkamer voor het raam.
Een kandelaar met vier paarse kaarsen staat op de eettafel
en brandt elke week een stukje. En ik kreeg als cadeautje
van iemand Adventsthee: voor elke dag tot kerst een
verschillend theezakje, met winterse smaken als kaneel en
sinaasappel. Zo leven we ook thuis toe naar Kerst.
Het is in de liturgie een sobere tijd, van inkeer en bezinning,
terwijl het er 'buiten' soms nogal 'schreeuwerig' aan toe
gaat: zóveel oplichtende kerstmannen en rendieren, zóveel
reclame om vooral heel veel te kopen en te eten, dat je bijna
vergeet tot rust en bezinning te komen.
Tot je het kind in de kribbe ziet liggen, en Hij je aankijkt en
zegt: 'Stil maar, ik maak alles nieuw.'

BIJ DE DIENSTEN
Met de kinderen beleven we
de Adventstijd mee met het
project 'Geloof met me mee.'
In vier verhalen worden we
meegenomen op weg naar
Kerst. De kinderkerk is altijd
erg uitnodigend voor de projectweken en dat is te zien: veel
kinderen komen naar de kerk, met papa en mama of opa en
oma. Leuk!
Mooi ook dat er op het gebied van kerstvieringen voor
elk wat wils is: van Christmas Carols tot peuterviering,
van aangepaste gezinsdienst tot Herdertjestocht, van
kerstnachtdienst met gospelkoor Get Together Again tot
Open Venster adventsmiddag. En op Kerstmorgen allemaal
samen in een kerstviering voor iedereen.
In de rubriek 'Wat is er te doen' en 'Bij de diensten' vindt u
alle tijden, locaties en benodigde informatie.
Ik ben blij om te weten dat er momenteel een hele groep
'kerstengelen' op pad is om aan anderen te denken. Juist
voor wie met de kerstdagen (alleen) thuis is en mensen
mist: van harte een vredevol kerstfeest gewenst!
DS BARBARA DE GROOT
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WIJ HEBBEN GELEZEN
Kerkasiel is een eeuwenoud fenomeen
In 1978 zochten '182 kerk-Marokkanen' hun toevlucht
in de de Amsterdamse kerk De Duif. Zij konden, na
langdurige onderhandelingen, de kerk verlaten met een
verblijfsvergunning op zak. Een jaar later zocht een groep
christelijke Turken toevlucht in de Sint-Janskerk in Den Bosch.

De Protestantse Kerk in Nederland steunt het kerkasiel
in de Haagse Bethelkerk. Kerkasiel is van alle tijden. Het
gaat zelfs terug tot de 6e eeuw. Lees hier meer over het
kerkasiel en de eeuwenoude traditie om voortvluchtigen
een veilige plaats te bieden.
GESCHIEDENIS VAN KERKASIEL
Tussen 1978 en 2000 werd bij elkaar 52 keer kerkasiel
verleend. Na 2000 nam de noodzaak van het asiel af, omdat
uitgeprocedeerde asielzoekers nauwelijks actief werden
uitgezet. Toch zijn er de laatste jaren weer gevallen van
kerkasiel, mogelijk door het aangescherpte asielbeleid en
de lange weg naar een kinderpardon.
De term kerkasiel komt als eerste voor in 1978. Maar het
principe werd al in de 6e eeuw bepleit aan de hand van
de Bijbeltekst Exodus (21:13) en in praktijk gebracht door
bisschop Gregorius van Tours. Tot in de 17e eeuw werd
de kerk vaak als vrijplaats gebruikt. In 1986 verklaarden
de Groningse en later de Nederlandse Raad van Kerken
dat kerkgebouwen voor vluchtelingen konden worden
opengesteld.
EEN OVERZICHT VAN GEVALLEN VAN KERKASIEL IN
NEDERLAND
Na de Franse revolutie, die het idee van de scheiding
tussen rechterlijke macht en regeringsmacht en de
scheiding tussen Kerk en Staat in Europa vestigde, kwam
er een einde aan het principe van vrijplaatsen, waar
vervolgden konden schuilen. Voortaan werden burgers
door de rechterlijke macht beschermd tegen mogelijke
misstappen van het staatsgezag.
Sindsdien zijn kerken nog steeds gebouwen waar
mensen naartoe vluchten, al is het niet officieel. Toch laat
de geschiedenis zien dat deze plaats een zekere vorm
van bescherming kan bieden. Slechts sporadisch is de
Nederlandse politie een kerk binnen gegaan om gevluchte
personen te arresteren.
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In 1980 veroorzaakte de dreigende uitzetting van
gastarbeiders een golf van kerkasiel. Met steun van het
grootste deel van de Tweede Kamer hield de toenmalige
staatssecretaris Haars van justitie zich het recht voor de
illegalen in de kerk te arresteren. Tegen die opvatting
demonstreerden toen meer dan 10.000 mensen in
Amsterdam. Het kwam uiteindelijk niet zover dat de kerken
zijn binnengevallen.
In 1986 laaide de kwestie weer op toen de Groningse
Raad van kerken als 'signaal tegen het tekortschietende
vluchtelingenbeleid' in twee Groningse kerken een tiental met
uitzetting bedreigde vluchtelingen ondergebracht had. Ook in
Lochem bevond zich een aantal Tamils in een kerk. Na twee
maanden onderhandelen met de staatssecretaris verlieten de
vluchtelingen de kerk.
In 1988 zochten dertig Koerdische hongerstakers
bescherming in de Rotterdamse Pauluskerk. In 1989
deed een zestigtal Assyrische christenen hetzelfde in tien
kerken in het hele land. Hoewel een politieoptreden door
de staatssecretaris in beide gevallen niet werd uitgesloten,
maakten ook hier onderhandelingen een einde aan het
kerkasiel.
CHARTER VAN GRONINGEN
In 1986 kwam er een officieel standpunt over kerkasiel
en verklaarde de Nederlandse Raad van Kerken dat
kerkgebouwen gebruikt konden worden om vluchtelingen
op te vangen. In 1988, werd het ‘charter van Groningen’
ondertekend door verschillende Europese kerken. Dit had
gevolg, want in 1989 zocht een groep Syrische orthodoxe
vluchtelingen hun toevlucht in een aantal Nederlandse
kerken. Twee jaar later, in 1991, gebeurde hetzelfde met een
groep Vietnamese asielzoekers en een groep Palestijnse
vluchtelingen.
In 1995 heeft een groep afgewezen Zaïrese asielzoekers
onderdak gekregen in de Oranjekerk in Amsterdam en hier
zie je de term estafettekerkdienst voor het eerst voorkomen,
zoals ook in de Bethelkerk. Oftewel: Een voortdurende
kerkdienst. In dit geval betekende dat ook: andere kerken
nemen de Zaïrezen na zes weken over, onder andere de
Keizergrachtkerk huisvestte de vluchtelingen.

Na 1995 vonden er nog tientallen gevallen voor van
kerkasiel, meest recent in het geheugen is de 'Vluchtkerk',
een initiatief uit 2012 waarbij een kleine gemeenschap
vluchtelingen in de Sint Jozefkerk te Bos en Lommer ging
wonen. Hier werd niet beroepen op het kerkasiel, maar werd
wel 'toevlucht gezocht in een kerkgebouw' en de discussie
over het asielbeleid kwam daardoor op gang.
KERKASIEL: NIET OFFICIEEL, WEL EFFECTIEF
Kortom, kerkasiel of toevlucht zoeken tot een kerkgebouw
is van alle tijden en kerken. Vandaag de dag laten zich
inspireren door degenen die zijn voorgegaan. Hoewel

kerkasiel officieel niet bestaat is het een waardevol principe
uit de tijd toen de kerk nog wel een privilege had om
vluchtelingen op te vangen. De Nederlandse overheid heeft
meermalen verklaard zich niet door kerkasiel gebonden te
achten, maar gedwongen uitzetting uit kerken is achterwege
gebleven. Dit bijzondere asiel kan een uitzetting tijdelijk
tegenhouden en een onderhoudende discussie op gang
helpen over het kinderpardon en verruiming van het
asielbeleid.
BRONNEN: NEXIS, ISGESCHIEDENIS.NL, AMNESTY.NL
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