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We wensen u sterkte bij uw zoektocht in 2019.
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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

20 jan

10.00 uur Oec. Dienst in
Ichthuskerk
Engelmundusk. dicht

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

10.30 uur
pastor J. Nieuwenhuizen

27 jan

10.00 uur
ds. B.E. de Groot

10.00 uur
ds. C. Lous

10.30 uur
dhr. J.P. Versteege

3 febr

10.00 uur
ds. C. Lous

10.00 uur
mw.drs. G. Bijl

10.30 uur
pastor J. Nieuwenhuizen

10 febr

10.00 uur
ds. W.J. van der Meiden

10.00 uur
ds. C. Lous

10.30 uur
mw. C. van Polvliet

17 febr

10.00 uur
ds. B.E. de Groot

10.00 uur
ds. J. van Doorn

10.30 uur
pastor J. Nieuwenhuizen

24 febr

10.00 uur
ds. B. Stobbelaar

10.00 uur
ds. B.C. Helmers

10.30 uur
pastor A. Peters

HUIS TER HAGEN

			
20 jan
10.45 uur
ds. C. Lous
27 jan
10.45 uur
pastor G. Zaal
3 febr 10.45 uur
ds. B.E. de Groot
10 febr 10.45 uur
dhr. A. Bijl
17 febr 10.45 uur
ds. I. Clement
24 febr 10.45 uur
pastor G. Zaal

DE MOERBERG

BREEZICHT

Diensten om de week in de regel
op vrijdagmiddag

Diensten in de regel laatste donderdag
de maand

25 jan
8 febr
22 febr

24 jan

16.00 uur

21 febr

16.00 uur

15.00 uur
15.00 uur
15.00 uur

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

Om te leven, te voelen en te veranderen,
beschikken we alleen over het nu.
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BIJ DE DIENSTEN
engelmunduskerk
Zondag 20 januari: Oecumenische Dienst van 
Schrift en Tafel
in de Ichthuskerk om 10.00 uur
Voorganger: ds. J. van Doorn
Engelmunduskerk is dicht
Zondag 27 januari: Dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. B.E. de Groot
Ontvangstdienst: de dames E. Filius en M. Rietkerk
Bloemendienst: mw. G. Hinloopen en dhr. K. Gesink
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 3 februari: Dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. C. Lous
Ontvangstdienst: de dames A. van der Pijl en A. Ouwehand
Bloemendienst: mw. C.A. van Ee en dhr. C. van Ikelen
Kinderkerk: mw. L. Rodenburg
Koffiedienst: de dames M. de Bruijn en M. Meihuizen
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
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

Zondag 10 februari:
Dienst om 10.00 uur
Voorganger:
ds. W.J. van der Meiden
Ontvangstdienst: de dames E. Bijker en H. Stolk
Bloemendienst: dhr. B. te Beest en mw. R. de Vlieger
Kinderkerk: mw. L. Koster
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 17 februari: Dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. B.E. de Groot
Ontvangstdienst: mw. C.A. van Ee en dhr. P. Herweijer
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
Zondag 24 februari: Dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. B. Stobbelaar
Ontvangstdienst: de heren A. van der Meer en A. de Koning
Bloemendienst: de dames G. Selier en A. Strooker
Kinderkerk: mw. H. de Wit
Organist: dhr. R.S. Brink
De collecten zijn voor het Missionair Werk en Kerkmuziek
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Instandhouding
van de Eredienst

Van de redaCTIE
Informatie over de eerstvolgende kerkbladen
Periode

Uiterste inleverdatum
kopij

Verschijningsdatum
vanaf…

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

26-10

05/05/’19 – 15/06/’19

22 april 2019

2 mei 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.
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eigen kerknieuws
Wat is er te doen
Nieuws uit de kinderkerk
Nu het nieuwe jaar lekker op weg is, kijken wij nog even
terug op de afgelopen periode en dan met name naar
Advent en Kerst in en met de kinderkerk. Met de kinderen die ook nu weer in grote getalen naar de (kinder)kerk
kwamen - maakten we een kerstboom en daarin elke
zondag weer wat nieuws; een duif, een engel, een vrolijk
gezichtje en een handje. Dat had allemaal te maken met

de verhalen die we (voor)lazen. De bomen werden steeds
mooier en vlak voor Kerst kwamen er ook nog lichtjes in. Af
en toe verliepen de kinderkerkdiensten wat chaotisch. Maar
gelukkig kregen we hulp van elkaar en anderen om alles in
goede banen te leiden, waarvoor onze hartelijke dank! Ook
op Eerste Kerstdag was het gezellig druk. Joep en Bjarne
lazen voor in de dienst en de andere kinderen plakten het
Kerstverhaal in plaatjes op een whiteboard.

zingende gemeenteleden er
maar amper bovenuit kwamen.

En nu? Nu is de jaarwisseling alweer achter de rug. De
eerste diensten zijn gedraaid en de eerste vergadering
is geweest als dit kerkblad verschijnt. Maar nu ik dit zit te
schrijven, moet dat nog komen. We gaan in de vergadering
alvast brainstormen over het 40 Dagen project en Pasen.
Dus daar leest u meer over in de volgende Samen. Wat ik
al wel vast wil vertellen is dat we de kinderen (nog) meer
willen betrekken bij het project van de diaconie om ze zo
te laten zien dat er mensen in de wereld zijn die onze hulp
hard nodig hebben. Hoe we dat gaan doen, vertel ik in het
volgende kerkblad.
Met vriendelijke groetjes namens het hele kinderkerkteam,
Henny

Tijdens de overdenking
gingen we er even uit;
de kinderen kregen wat
te drinken en wat lekkers
en mochten kleuren. Een
relaxte dienst, dat was fijn.
Bij terugkomst in de kerk
mochten de kinderen bij
het lied ‘midden in de
winternacht’ allemaal op
een instrument meedoen;
dat deden ze met zoveel
enthousiasme dat de

We zijn begonnen, de eerste repetitieavond op
maandagavond van de Passion Velsen is geweest. We
hebben kennis gemaakt met elkaar. Ook zijn we begonnen
met ons eerste lied: “Alles is liefde”. Een belangrijk woord:
“liefde”, dat vaak gebruikt wordt in de kerk en de bijbel.
Maarten Redeker is onze muzikale leider en ook hebben
we een pianist in de personen van Ben Helmers en Bas
Jongsma. De solo’s gaan we de komende tijd verdelen,
zoals de rollen voor de “personen”: Maria en Maria, Jezus,
Petrus, Pilatus en de volgelingen van Jezus. Zo gaat de
Passion Velsen steeds meer vorm krijgen.
Wij hebben ook gekeken naar de tuin om de kerk. Hoe
gaan we die gebruiken en inzetten. Allemaal heel leuk om
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hiermee bezig te zijn. Er zijn al instanties, die hier lucht van
hebben gekregen en we hebben al een stuk in de IJmuider
Courant gehad. Ook ben ik benaderd door Radio Beverwijk.
Een bezoek bij de gemeenteafdeling Evenementen is ook al
achter de rug. Ja, er komt best veel bij kijken.
Volgende keer dus een stukje over hulp en vrijwilligers.
De uitvoering is op zondagavond (Palmpasen) 14 april om
19.30 uur. Zet deze datum alvast in uw agenda.
U komt toch ook?
De initiatiefnemers:
Barbara, Maarten, Arend en Yvonne

Herinnering spelletjesmiddag:
Op zondagmiddag 20 januari is er van 14.00 uur tot
16.30 uur een spelletjesmiddag voor jong en oud in de
Goede Herderzaal.
Een oproep hiervoor heeft al in het vorige kerkblad gestaan.
U hoeft zich niet aan te melden. We rekenen gewoon op
u/jullie.
U mag een spel meenemen maar dat hoeft niet.
De organisatie zorgt ook voor een aantal spellen. De spellen
mogen niet langer dan een half uur duren.
Houdt u niet van spelletjes, maar u/je wilt er bij zijn voor een
praatje of een helpende hand, dat mag natuurlijk ook.
Voor vragen kunt u terecht bij
Dirk Tamerius, Elise Meihuizen of Yvonne Bax

Zondagmiddag 27 januari presenteert Engelmundus
en meer… in de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid een
bijzonder lezing door vogelspotter Arjan Dwarshuis.

Toen Arjan Dwarshuis op zijn twintigste - in het holst
van de nacht, op het dak van een vrachtwagen in het
Andesgebergte - voor het eerst van het fenomeen Big Year
hoorde, het legendarische record vogels kijken, nam hij zich
voor ooit wereldrecordhouder te worden. Voor de meeste
mensen blijft zo’n voornemen een droom, maar Dwarshuis
zette door: tien jaar later begon hij zijn reis die hem een jaar
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lang door veertig landen en vijf continenten voerde. Zou hij
een jaar lang gezond blijven? Zou zijn relatie standhouden?
Zou hij deze mentale en fysieke uitputtingsslag tot een goed
einde weten te brengen? En zou hij het vorige record weten
te breken?
Een bevlogen jaar is het verhaal over de reis van zijn leven;
een duizelingwekkend en krankzinnig avontuur waarin
hij dag in, dag uit, een jaar lang, naar vogels zoekt. Van
de apenarend op de Filipijnen tot de hoorngoean in de
nevelwouden van Guatemala: Arjan Dwarshuis heeft ze
gezien. Zijn verhaal is niet alleen een meeslepend avontuur,
het biedt ook een onthutsende blik op de teloorgang van de
natuur.
Na zijn optreden in RTL-late Night en DWDD vertelt
Arjan hierover op zondagmiddag in de Engelmunduskerk.
Over zijn liefde voor vogels, de gevaren die deze dieren
bedreigen en wat je zelf kunt doen om de vogelwereld te
ontdekken en te beschermen
Meer informatie over het Arjan Dwarshuis is te lezen op zijn
website: www.arjandwarshuis.com
De zaal gaat om 14.30 uur open. De lezing 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 1892 1501.

Actie Kerkbalans 2019
Het thema van Kerkbalans 2019 is helder en eenvoudig:
'Geef voor je kerk'. Want de kerk is van waarde. Uiteraard
geldt dit voor ons eeuwenoude kerkgebouw. Meer nog
geldt dit voor alles wat de kerk u en anderen kan bieden
aan activiteiten en betrokkenheid. Daarom klinkt de vraag
of u de Engelmunduskerk, de protestantse gemeente te
Velsen-Zuid | IJmuiden-Oost wilt steunen met een jaarlijkse
bijdrage. Heeft u dit de afgelopen jaren ook gedaan?
Dan daarvoor hartelijk dank. Hopelijk bent u bereid om
uw gift iets te verhogen. Mocht u nog niet eerder hebben
meegedaan aan deze actie, dan vragen wij u dit in
overweging te nemen. Uw bijdrage is hard nodig en wordt
goed besteed.
De campagne loopt van zaterdag 19 januari tot en
met zaterdag 2 februari. Waarschijnlijk ontvangt u de
Kerkbalans-brief samen met deze editie van SAMEN.
Bij vrijwel alle geadresseerden komt later in deze periode
iemand langs om het bijgevoegde toezeggingsformulier op
te halen. We hopen dat u het ook invult.
Bij voorbaat hartelijk dank. Stortingen kunnen (ook zonder
toezeggingsformulier) gedaan worden op rekeningnummer
NL 27 RABO 0139 2393 83 t.n.v. Prot. Gemeente VelsenZuid/IJmuiden-Oost (vermeld a.u.b. “Kerkelijke Bijdrage
(AKB) 2019”).
Verder willen wij u erop wijzen, dat de Engelmunduskerk
een ANBI-status heeft. Dat betekent dat giften aftrekbaar
zijn in uw belastingaangifte. Het is ook mogelijk om uw

bijdrage voor vijf jaar of meer vast te leggen. Dan is
uw bijdrage volledig aftrekbaar. Mocht u hierover meer
informatie willen, neem dan contact op met dhr. Pieter
Bijker.

Open Venster

Namens het college van kerkrentmeesters,
Mariëtte Mak
kerkbalans2019@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Samen de 40-dagen beleven
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
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!
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.

Op donderdag 21 februari is er weer een bijeenkomst van
het Open Venster.
Dhr. Broekhuizen komt ons vertellen, en veel laten zien over
de “Oude Kerk” in Amsterdam. Deze kerk is het oudste nog
bestaande gebouw van Amsterdam.
Het beloofd weer een interessante lezing te worden.
De middag begint 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,
De medewerksters van het Open Venster

Monique de Bruijn-Schotvanger, diaken
ds Barbara de Groot

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

De heer Groen
Mevrouw van Gent-Knopper
Mevrouw Mager

23 december
		
		

De heer Weening
De heer Guijt
Mevrouw Snip-van der Zande

25 december
		
		

Ds. de Groot
Ds. Lous
De heer Bresser

30 december

De heer en Mevrouw van der Putte

6 januari
		
		

De heer en Mevrouw Bruinink
Mevrouw Prins-van der Wolde
Mevrouw Walthuis-Schachtschabel
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uit de kerkbanken
Bedankjes aan kerstengelen

Adventstijd

Hierbij wil ik mijn kerstengel heel hartelijk bedanken voor de
mooie cadeaus in de Adventstijd, vooral het laatste cadeau.
Nogmaals heel hartelijk bedankt.

Weer is een jaar voorbijgegaan
en vele kerstengelen hebben hun best gedaan,
brachten voor de eenzamen lichtpuntjes mee
daar waren we blij en tevreden mee.

Femmy Weening

Wat is het een voorrecht om tot een gemeente te behoren
waar men naar elkaar omziet in droeve, maar ook in blijde
tijden, op vele manieren. Maar één ervan steekt daar toch
bovenuit, namelijk de Bezorgengel. Dat gebeurde ook
de afgelopen adventsdagen, toen de engel ook mijn adres
heeft bezocht. Kleine attenties met grote invloed.
Hartelijk dank
Jaap Bragt

Bedankje
Het is ± 18.00 ’s avonds. Er wordt gebeld. We dachten:
‘wie komt er zo laat nog op bezoek’.
Je doet de deur open. Niemand te zien. Je kijkt nog eens
goed en dan zie je dat op de stoep een klein pakketje ligt.
We maken het open. Heerlijke chocolade. Aan wie hebben
we dat te danken? Dan lees je: ‘De Kerstengel van de
Engelmunduskerk’.
En zo ging het 4 weken lang. De laatste keer 2 kleine lieve
kerstengeltjes.
We waren beiden erg dankbaar, dat we ondanks onze
ziekte, niet vergeten werden en er toch bij hoorden.

Want omzien naar elkander,
dat is een liefdeblijk
dat heel erg gewaardeerd wordt
dat maakt de mensen rijk.

Taxi’s
Zondagmorgen rijden de taxi’s
altijd op tijd naar Oud Velsen, de kerk.
Halen de mensen die niet zelf kunnen komen,
brengen ze trouw weer, en dat is mooi werk.
Dank aan al die zorgzame mensen
die met goede zorg en vriendelijke lach,
het ons mogelijk maken toch mee te vieren
de gemeenschap met God, op de Zondag.

Bravo!!
Martha v.d. Duin

Heel hartelijk bedankt.
Allemaal Gods zegen toegewenst voor het nieuwe jaar.
Henny en Henk Bierling

Liefde is de resonans op de
andere snaren van hetzelfde
instrument
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NIEUWS UIT DE PASTORIEËN
NIEUWS vAN DS. LOUS
Oecumenische koffieochtend           
Ook in 2019 drinken we weer volop oecumenisch(e) koffie!
Op 21 februari staat vanaf 10 uur, in de Goede Herderzaal
van onze eigen Engelmunduskerk, de koffie weer voor u
klaar. Zoals altijd is er ook dan weer de gelegenheid om de
kerk te bezichtigen. Precies een maand later, op 21 maart
zijn we te gast in de RK Pieterkerk. Kom gerust langs voor
een lekker bakje koffie op een informeel samenzijn!
Dubbel dank!           
Met veel voldoening kijk ik terug op mijn 25-jarig
ambtsjubileum, dat ik samen met u mocht vieren in een
gezamenlijke kerkdienst, die in de Ichthuskerk werd
gehouden. Heel veel gemeenteleden uit beide gemeenten
waren aanwezig. Bijzonder fijn was ook dat de oecumene
die dag goed vertegenwoordigd was! Heel hartelijk dank
voor alle (mondelinge) felicitaties, kaarten, telefoontjes
en cadeautjes die ik mocht ontvangen. Ook rond kerst en
de jaarwisseling ontvingen wij weer vele goede wensen
voor 2019. Hartelijk dank voor al die (vaak hele mooie
zelfgemaakte) kaarten.

Stoeien-met-teksten                
Deze bijeenkomsten pakken
collega Barbara en ik in
2019 ook weer op. In de
vorige Samen werd de
voorbereidingsbijeenkomst
voor de dienst van 27 januari
waarin ik in de Ichthuskerk voorga, al aangekondigd. Het
gaat dan over Jesaja 61. De volgende ronde wordt in het
volgende kerkblad aangekondigd.
Groet      
Aan het begin van een nieuw kalenderjaar een hartelijke
groet vanuit ’t Roode Hart 9. In dit jaar dat nog maar net
begonnen is, hoop ik velen van u weer te ontmoeten en te
spreken.
Ds. Kees Lous

NIEUWS VAN DS. DE GROOT
Uit de pastorie
Heil en zegen gewenst voor het nieuwe jaar aan alle lezers
van dit kerkblad!
Een nieuw jaar ligt voor ons. De een verwacht er veel
van, de ander moet al snel de verwachtingen bijstellen.
Op sommige zaken hebben we invloed, andere zaken
moeten we, zo goed en zo kwaad als het gaat, proberen te
doorstaan. In alle gevallen willen we het vertrouwen hebben
dat God ook dit jaar met ons meetrekt.
In de liturgie zijn we met Advent al een nieuw jaar begonnen
en zitten we in een C-jaar, en dan is Lucas ons leidend
evangelie.
Dat Gods liefde
ons ook dit jaar
mag bemoedigen,
inspireren en op weg
doen gaan, dat bidden
en hopen we.

dit jaar op twee locaties:
in de bibliotheek én twee
donderdagen op de markt.
Wat een mooie gesprekken
leverde dat toch weer op. Op
de foto is de 'rijdende kapel'
te zien van de markt. Een
'tuinhuisje' op wielen, dat ds. Jeannet van Doorn van haar
pionierswerk uit Amsterdam meenam en dat we dit keer in
'kerstsfeer' hadden ingericht.
Wat hebben we in de kerk mooie kerstfeesten gevierd. Een
volle kerstnachtdienst met Gospelkoor Get Together Again.
Op deze foto's van Yvonne Bax is te zien hoe de kinderen
en de leiding van de kinderkerk op Eerste Kerstdag het

Terugblik
De twee weken vóór
Kerst hebben we
met negen kerken uit
Velsen het Kerstfeest
al onder de aandacht
gebracht. De Pop Up
Kerstkerk bestond
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In de eerste dienst van het nieuwe jaar, op zondag 6 januari,
namen we afscheid van vier ambtsdragers. Jarenlang
hebben zij zich met liefde ingezet voor de gemeente van
Christus in onze Engelmunduskerk. Dit betekent wel
dat minder kerkenraadsleden meer werk zullen doen de
komende tijd en we hopen op spoedige versterking.

lied 'Zeg eens herder' zongen en hoe blij ze waren met
hun zelfgemaakte kerstbomen. Vier weken lang is eraan
gewerkt. Elke week kwam er een symbooltje in van het
verhaal dat die zondag gelezen werd.
Twee dagen voor kerst hadden we in de regen voor de
tweede keer een Herdertjestocht. De tocht ging door de
kerk, door het dorp en kwam zo uit achter de kerk bij het
kindje in de kribbe.
Baby Mats en baby
Amée, beide pas 3
maanden oud, namen
allebei een deel van
de avond voor hun
rekening, als kindje
Jezus in de kribbe.
Om één baby een paar
uur buiten te laten
zijn, vonden we wat
veel gevraagd, dus
we waren heel blij met
deze twee gezinnen.
Een feest van
verbinding tussen
generaties, dorpsgenoten en kerkgangers, 'vaste
vrijwilligers' en 'gelegenheidshelpers'. Wat is iedereen nodig
en welkom op zo'n dag.

Vooruitblik
Van Kerst gaan we via de zondagen van Epifanie door naar
de Veertigdagentijd en Pasen. De weg naar Pasen loopt
via het lijden en sterven van Jezus. Dit jaar voeren we met
een groep van 50 zangers en zangeressen, van binnen en
buiten de kerk, een Passion Velsen uit in de tuin van onze
kerk. Ik ben heel benieuwd hoe dat er uit gaat zien.
In het vorige kerkblad stond een bericht over de
40-dagenkalender die we gaan maken. Bij 'wat is er te doen'
staat nogmaals het bericht.
Tot slot
Veel dank - ook van mijn huisgenoten in de pastorie aan de
Meervlietstraat - voor de vele kerst- en nieuwjaarsgroeten,
die we mochten ontvangen. Er spreekt veel medeleven uit,
bedankt!
Alle goeds gewenst,
Ds. Barbara de Groot

In memoriam 
Op 9 december is overleden ons gemeentelid
Elisabeth Johanna DHondt Belgraver
Zij woonde met haar man aan de Hofdijklaan in Driehuis.
Het was bijzonder dat Lies en haar man daar tot op zeer
hoge leeftijd nog samen waren. Hun beider gezondheid
nam af, waardoor er zorg nodig was. Het ging zoals ze
hun hele leven samen gedaan hadden: ze steunden altijd
op elkaar. In de dienst, voorafgaand aan de begrafenis
op 17 december, benadrukten haar kinderen hoe de tuin,
het laten bloeien van planten en bloemen, voor Lies van
grote betekenis was in haar leven. Bij woorden uit de bijbel,
over de vergankelijkheid van bloem en blad, maar de
onvergankelijkheid van Gods woord over ons leven, vonden
we troost.
We bidden voor haar man Jan, voor kinderen en
kleinkinderen om Gods nabijheid in dit gemis.
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Op zondagavond 16 december is overleden ons
gemeentelid
Pauline Liesbeth van der Veen - Aergelo
Ook al was zij net in hospice de Heideberg in Santpoort,
haar overlijden was onverwacht. Nog maar kort daarvoor
was vastgesteld dat haar longen ongeneeslijk waren
aangetast. De afgelopen jaren waren niet makkelijk
voor haar en haar man Henk. Vele dagen, weken zelfs,
brachten ze door in ziekenhuizen. Het hield maar niet op.
Ze probeerden er toch altijd zoveel mogelijk te zijn voor het
gezin van hun nichtje, waarvan de kinderen opa en oma
tegen hen mochten zeggen.
Tijdens het afscheid op Westerveld op 22 december
zochten we hoop bij de woorden uit het boek Openbaring,
waarin wordt verteld over een stad waar geen pijn is en
geen verdriet. Dat die lichtstad ook het leven verlicht van
Henk en de kleinkinderen, dat is ons gebed.

kerknieuws uit de regio
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 10 februari a.s. wordt de vierde 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
10 februari a.s. om 15.00 uur.
De dienst is in de Vredevorstkerk, Laan der Nederlanden 152 , Beverwijk
In deze dienst is pastor Greet Bijl 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.
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.
Als u niet zelfstandig naar de dienst kunt komen is er de autovriendendienst. Hiervoor kunt u vóór 9 februari a.s. contact
opnemen met Riet de Vlieger tel. 0255 - 530210.
Tot ziens in de Vredevorstkerk

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters

persoonlijke uitvaartzorg

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

Uitvaartcentrum IJmuiden:
Vertrouwd dichtbij

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

023 - 531 91 43 – www.kievitbv.nl

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

Het

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

TROMPSTRAAT Nr. 1

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

• ontwerpen
• posters
• printen
• scripties
• stickers
• vlaggen

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

Sterk in grafische communicatie!

Voor een goed advies
en ruime keuze
DROGISTERIJ PARFUMERIE

Ritskes
Ook uw adres voor
elastische kousen en steunpanty's

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

