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Onderweg naar Pasen
Wanneer deze editie van Samen bij u op de mat valt,
is de veertigdagentijd van 2019 alweer over de helft.
Officieel start deze periode met Aswoensdag. De zondag
volgend op Aswoensdag is de eerste zondag van de
veertigdagentijd. De veertigdagentijd is een tijd van
inkeer en verstilling. Wanneer je vanaf Aswoensdag tot
aan Pasen gaat tellen,
tel je meer dan veertig
dagen. Hoe kan dat? De
zondagen tellen in deze
berekening niet mee.
Want de zondag is de
dag van de verrijzenis.
Eigenlijk is elke zondag
Pasen. Daarom vallen
deze zondagen buiten
de gewone tijdrekening
van deze veertig dagen.
Veertig is in de bijbel een
bijzonder getal. Veertig
jaar trok het volk Israël door de woestijn. Veertig dagen
was Elia onderweg in de woestijn, op de vlucht voor
Izebel. Veertig dagen werd Jezus door de satan in de
woestijn verzocht. Wanneer in het Nieuwe Testament
of in de kerk het getal 40 genoemd wordt, dan is dat
niet te begrijpen zonder het Oude Testament. Dat is
ook zo in de veertigdagentijd, de tijd voorafgaand
aan Pasen. Als we lezen dat Jezus veertig dagen in
de woestijn verzocht wordt, wint dat Bijbelgedeelte
enorm aan diepte, wanneer we beseffen dat het getal
40, gekoppeld aan de woestijn, een heel belangrijke rol
speelt in de boeken van het Oude Testament. Als eerste
is de woestijn een plaats van loutering; een gebied om
gaandeweg tot een nieuw en verdiept inzicht te komen.
Op die manier kan de veertigdagentijd ook voor ons
werken. Stilstaan bij de gang die Jezus maken moet.
Bezinning op wat dat voor ons betekent. Veertig dagen
je daarin verdiepen. Maar er is meer. Hoe mogen wij,

bijbels gezien, de gang die Jezus maakt, invullen? Zijn
lijden, zijn dood en zijn verrijzenis? Wanneer we voor
onszelf dat getal 40 even vasthouden, dan valt er iets
op. Aan het begin van de tocht van veertig jaar door de
woestijn viert het volk Israël het Pesachfeest: het feest
van de uittocht en van de verlossing uit de slavernij.
Vlak voordat Jezus zijn
gang naar kruis, graf en
opstanding begint, viert
Hij met zijn leerlingen
het Pesachfeest. Daarmee
stelt Hij zijn eigen lijden,
sterven en verrijzenis
onder het beslag van
de uittocht en van
de bevrijding. Op die
manier tekent Jezus het
komende Paasfeest als een
uittochtfeest en een feest
van bevrijding: een feest
van wegtrekken uit de dwang van de slavernij op weg
naar het koninkrijk van God. Hierin is Jezus een Jood,
die de lijn van de uittocht uit Egypte doortrekt naar zijn
eigen leven en naar de bevrijding, die door zijn dood en
verrijzenis tot stand komt. Bevrijding waarvan? Van de
machten die een mens in hun greep kunnen hebben en
die vaak te sterk zijn voor de mensen om die zelf de baas
te worden. Om ons heen zien we deze machten welig
tieren: haat, onderdrukking, hebzucht, zelfgerichtheid,
ziekte en dood. Uit die dood is Hij verrezen. In die wereld
waar die machten zich manifesteren, gaan wij op weg
naar Pasen. We bezinnen ons op de weg die Jezus gaat
langs lijden en dood tot het nieuwe leven van Pasen.
Zo is Pasen een teken van hoop dat ons vertelt dat de
machten niet het laatste woord hebben in deze wereld,
maar dat bevrijding daaruit door God gegeven is.

Ds. Kees Lous
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Contactpersoon voor de bezorging en mutaties in IJmuiden is:
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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
Kerkplein
Snelliusstraat 40
Scheldestraat 101			
				
31 mrt
10.00 uur
10.00 uur
10.30 uur
ds. B.E. de Groot
ds. C. Lous
pastor J. Nieuwenhuizen
7 apr

10.00
ds. C. Lous

10.00 uur
ds. J. van Doorn

10.30 uur
ds. I. Clement

14 apr

10.00 uur
ds. C. Lous Palmpasen

10.00 uur
ds. L. Rasser

10.30 uur
Palmpasen dhr. J.P. Versteege

15 apr

19.30 uur  Vesper
ds. B.E. de Groot

16 apr

19.30 uur  Vesper
ds. C. Lous

17 apr

19.30 uur  Vesper
ds. B.C. Helmers

18 apr

19.30 uur  HA
Witte Donderdag
ds. B.E. d Groot

19.30 uur  HA
Witte Donderdag
ds. C. Lous

19 apr

19.30 uur
Goede Vrijdag
ds. B.E. de Groot
mmv Engelmunduskoor

19.30 uur
Goede Vrijdag
ds. J. van Doorn

20 apr

20.30 uur  HA  
Stille Zaterdag
ds. B.E. de Groot en
ds. C. Lous

21 apr

10.00 uur Pasen
ds. B.E. de Groot en
ds. C. Lous
mmv Engelmunduskoor

10.00 uur Pasen
ds. J. van Doorn

10.30 uur
pastor J. Nieuwenhuizen

28 apr

10.00 uur
ds. C. Dahmen

10.00 uur
ds. B.C. Helmers

10.30 uur
pastor J. Nieuwenhuizen

5 mei

10.00 uur
ds. B. Stobbelaar

10.00 uur
ds. J. van Doorn

10.30 uur
ds. B.E. de Groot		

Lachen is een nuttige bezigheid, vooral om jezelf
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HUIS TER HAGEN
30
31
7
14
18
19
20
28
4
5

mrt
mrt
apr
apr
apr
apr
apr
apr
mei
mei

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

werkgroep pastorale zorg
dhr. G. Steentjes
dhr. J. Toet
dhr. A. Bijl
pastoor G. Paimpilil
ds. H. Hoekstra
Werkgroep pastorale zorg
pastor G. Zaal
A. Bijl/T. Korthouwer
dhr. G. Steentjes

Viering van de levensavond
Woord en Communie
Woord en Communie
Woord en Communie
Witte Donderdag
Goede Vrijdag
Paasviering
Eucharistie
4 mei viering
Woord en Communie

DE MOERBERG

BREEZICHT

Diensten om de week in de regel
op vrijdagmiddag

Diensten in de regel laatste donderdag van
de maand

12 april 15.00 uur			
18 april 15.00 uur Witte Donderdag
18 april 16.00 uur Witte Donderdag
26 april 15.00 uur
19 april 15.00 uur Goede Vrijdag
4 mei
15.00 uur Dodenherdenking
4 mei 10.30 uur Dodenherdenking
						

BIJ DE DIENSTEN
engelmunduskerk
Zondag 31 maart: Dienst om 10.00 uur 
4e zondag 40-dagentijd
Bevestiging van mevr. I. de Jong-Huizinga als diaken en
dhr. C. de Vlieger als ouderling-kerkrentmeester
Voorganger: ds. B.E. de Groot
Ontvangstdienst: dhr. en mw. Vermeulen
Bloemendienst: mw. C.A. van Ee en dhr. C. van Ikelen
Kinderkerk: mw. M. Spijker
Organist: dhr. P.C. Dalebout
De collecten zijn voor Kerk in Actie 40-dagenproject en het
Onderhoudsfonds
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Instandhouding
van de Eredienst

Zondag 14 april:
Dienst om 10.00 uur
6e zondag 40-dagentijd
Palmpasen
Voorganger: ds. C. Lous
Ontvangstdienst: dhr. en mw. Nagtegaal
Bloemendienst: mw. A. Mak en dhr. J. Bragt
Kinderkerk: de gehele leiding
Organist: dhr. P.C. Dalebout
De collecten zijn voor Kerk in Actie 40-dagenproject en het
Onderhoudsfonds
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Instandhouding
van de Eredienst

Zondag 7 april: Dienst om 10.00 uur
5e zondag 40-dagentijd
Voorganger: ds. C. Lous
Ontvangstdienst: dhr. H. Krijnen en mw. H. Hoefakker
Bloemendienst: dhr. B. te Beest en mw. R. de Vlieger
Kinderkerk: mw. S. Rasmussens
Koffiedienst: fam. Hoefakker
Organist: dhr. R.S. Brink
De collecten zijn voor Kerk in Actie 40-dagenproject en het
Onderhoudsfonds
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Instandhouding
van de Eredienst
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

Maandag 15 april: Vesper in de Goede Week
om 19.30 uur
Voorganger: ds. B.E. de Groot
Organist: Peter Groot
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Dinsdag 16 april: Vesper in de Goede Week
om 19.30 uur
Voorganger: ds. C. Lous
Organist: dhr. P.C. Dalebout
Woensdag 17 april: Vesper in de Goede Week 
om 19.30 uur
Voorganger: ds. B.C. Helmers
Organist: dhr. P.C. Dalebout

Witte Donderdag 18 april: Dienst van Schrift 
en Tafel om 19.30 uur
Voorganger: ds. B.E. de Groot
Ontvangstdienst: dhr. en mw. Koffeman
Organist: dhr. P.C. Dalebout
De collecte is voor Kerk in Actie, Werelddiaconaat
Goede Vrijdag 19 april: Dienst om 19.30 uur
Met medewerking van het Engelmunduskoor o.l.v.
Philien Schouten
Voorganger: ds. B.E. de Groot
Ontvangstdienst: de dames I. Rasmussens en M. Tijl
Organist: dhr. J. Haringa
Geen collecte
Stille Zaterdag 20 april: Dienst van Schrift en 
Tafel om 20.30 uur
Voorgangers: ds. C. Lous en ds. B.E. de Groot
Ontvangstdienst: de dames J. Brink en P. de Hoog
Organist: dhr. P.C. Dalebout
De collecte is voor de Eredienst
Zondag 21 april: Dienst om 10.00 uur  Pasen
Met medewerking van het Engelmunduskoor o.l.v.
Philien Schouten
Voorgangers: ds. C. Lous en ds. B.E. de Groot
Ontvangstdienst: de dames E. Filius en M. Rietkerk
Bloemendienst: de dames G. Selier en A. Strooker
Kinderkerk: mw. M. Spijker
Organist: dhr. P.C. Dalebout
De collecten zijn voor de Diaconie en de Kinderkerk
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Instandhouding
van de Eredienst

Zondag 28 april: Dienst om 10.00 uur  
Voorganger: ds. C. Dahmen
Ontvangstdienst: de dames E. Bijker en C.A. van Ee
Bloemendienst: dhr. H. Krijnen en mw. L. v.d. Lugt
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 5 mei: Dienst om 10.00 uur  
Voorganger: ds. B. Stobbelaar
Ontvangstdienst: mw. H. Stolk en dhr. P. Herweijer
Bloemendienst: de dames Ts. Abma en J. Stam
Kinderkerk: mw. L. Rodenburg
Koffiedienst: fam. Hinloopen
Organist: dhr. P.C. Dalebout
De collecten zijn voor KIA-Noodhulp Kerk in Syrië en het
Onderhoudsfonds
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Instandhouding
van de Eredienst
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

Van de redaCTIE
Informatie over de eerstvolgende kerkbladen
Kerkblad-nummer
26-10

Periode

Uiterste inleverdatum
kopij

Verschijningsdatum
vanaf…

05/05/’19 – 15/06/’19

22 april 2019

2 mei 2019

3 juni 2019

13 juni 2019

1 juli 2019

11 juli 2019

27-01
16/06/’19 – 13/07/’19
		
27-02
14/07/’19 – 07/09-‘19

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.
LET OP: INLEVERDATUM
Omdat de redactie op dinsdag 23 april a.s. vergadert in plaats van 25 april is het dringende verzoek aan een ieder die kopij
inlevert, om dit uiterlijk maandag 22 april in te leveren. Indien mogelijk graag enkele dagen eerder. Kopij die later dan
maandag 22 april wordt ingeleverd wordt niet meer meegenomen, omdat de kopij dan naar de drukker wordt gebracht.
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eigen kerknieuws
Wat is er te doen
Nieuws uit de kinderkerk
Inmiddels zijn we een aantal zondagen bezig met ons
40-Dagenproject en zowel de kinderen als wij genieten
daarvan! We hebben een vrolijk lente-tafereel op onze
verteltafel, waar ook Stef en Julia bijstaan.

Binnenkort is het weer Palmpasen en dan staat er op het
diploma “juichen”. Dat is logisch, want de mensen van
Jeruzalem juichten Jezus toe, toen hij op een ezel de stad
binnen kwam gereden.
Wij gaan die dag Palmpasenkruisjes maken. Die versieren
we met allerlei dingen die symbool staan voor het leven
en lijden van Jezus in die laatste week voor Pasen.
Nadat de kinderen de stokken hebben mogen uitdelen in
de kerk, sluiten wij de dienst af met het jaarlijkse ritueel
pannenkoeken eten. We hopen op veel kinderen die die dag
met ons meejuichen!
Met vriendelijke groetjes namens ons allemaal,
Henny

Win een plek in de hemel!

De tuin van Stef en Julia groeit steeds verder in de verhalen
en wij groeien naar Pasen toe.
Rainbow, onze duif, is er ook bij en nadat we in onze eigen
dienst uit hebben gelegd voor wie we die week geld sparen,
mogen de kinderen hun collectegeld in de duif-spaarpot
doen. Zo zorgen we met z’n allen voor mensen die het
nodig hebben. We zijn ook nog bezig met de statiegeldactie,
dus als uw (klein)kinderen statiegeldflessen mee willen
nemen naar de kerk, kunnen we de Rainbow-spaarpot nog
sneller vullen en nog meer mensen helpen!
Elke week krijgen de kinderen een beginnersdiploma in
datgene waar het verhaal van Stef en Julia over gaat. We
hebben al gehad: “kiezen”, “wakker worden” en “geduld
hebben”. In die thema’s maken de kinderen leuke dingen.

In 2013 zette een Joodse man zijn plek in de hemel te koop
op eBay. Wat begon als een grapje, liep binnen een dag
uit op biedingen tot in de honderdduizend dollar. Het liep
zelfs zo uit de hand, dat eBay zich genoodzaakt zag de
advertentie van de site te halen. Is een plek in de hemel wat
mensen het liefst willen?
In de nieuwe musical van Musicalgroep Jakob strijden twee
kandidaten in een spannende spelshow om een plekje in
de hemel. Wie heeft de meeste Bijbelkennis? Wie maakt
de juiste keuzes in Bijbelse dilemma’s? En de hamvraag: is
een plek in de hemel wel te winnen?
We zijn net gestart met de repetities voor deze nieuwe
musical, maar je kunt nog meedoen! Vooral mannen
zijn meer dan welkom. De repetities vinden plaats op
vrijdagavond vanaf 19.30 in de Ichthusburcht in IJmuiden.
De uitvoeringen zijn in maart 2020. Kom gerust een keertje
kijken en meedoen! Stuur een mailtje naar
info@musicalgroepjakob.nl of kijk voor meer info op
www.musicalgroepjakob.nl

Zondagmiddag 7 april presenteert Engelmundus en meer…
in de Engelmunduskerk in Velsen-Zuid Brothers-4-tune.
Een thuiswedstrijd! Zij traden immers al eerder op in deze
kerk en van de vijf “Brothers” komen er drie uit de gemeente
Velsen. De vijf mannen brengen meerstemmige a capella
muziek ten gehore. Hun motto is al jaren “A capella is fun!!!”.
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De Brothers-4-Tune bestaan al ruim 28 jaar. Dat is voor zo’n
zangroep best bijzonder. Zij kwamen op 20 december 1990
voor het eerst bij elkaar. Toen hadden ze nog geen naam,
maar het idee van een kleine, kwalitatief goede a capella
groep leefde toen al. Niet dat de heren geen instrumenten
konden bespelen, want een aantal van hen kan dat heel
goed. Maar de stellige overtuiging dat je veel meer gevoel in
zang kunt leggen dan in een instrument was beslissend.

Het begon allemaal in eerste instantie met het zingen van
zogenaamde Barbershopmuziek. Dat zijn meerstemmige
cowboy-liedjes die vooral in Amerika erg populair zijn. In die
periode was de naam van de groep “Brothershop”. In die
tijd zongen er drie broertjes Klut (Peter, Arjen en Herman)
in het kwartet. Dat verklaart de naam. De vierde broer
(Erik Warns) was zogenaamd geadopteerd. Nu vonden de
Brothers Barbershop best leuk, maar wel wat eenzijdig. Ze
wilden meer. Ze gingen zich toeleggen op close harmony,
er werd er zangles genomen en de groepsnaam werd
gewijzigd in “Brothers-4-Tune”.
Na 12 jaar vond broer Arjen het welletjes. Toen schoven
er kort na elkaar 2 nieuwe tenoren (Kees Giesbergen
en Ed de Bruijn) aan. Dat paste ook beter bij het nieuwe
close harmony repertoire. De groep bestond toen dus uit
5 personen en de ”4” uit Brothers-4-Tune klopte niet meer.
Maar de groep was inmiddels zo bekend in de a capella
scene (bestaat echt!) dat besloten werd de naam niet meer
te wijzigen.
De groep draait zeker niet op routine. Externe coaches
zorgen er voor dat de groep nog steeds groeit qua niveau.
Bij iedere coach wordt weer wat anders geleerd en dat
heeft ertoe geleid dat de Brothers in 2009 het landelijke A
Capella Top festival wonnen. Momenteel zijn de Brothers
regerend Belgisch kampioen. Uit alle juryrapporten blijkt
dat de uitstraling en het repertoire van de groep het motto
“A capella is fun” volledig dekken. Via hun website www.
brothers4tune.com en Facebook zijn de verrichtingen van
de Brothers te volgen.
De zaal gaat om 14.30 uur open. Het concert begint om
15.00 uur. Kosten: € 10, inclusief een drankje in de pauze.
Kaarten zijn te bestellen bij voorkeur via de website
www.engelmunduskerkoudvelsen.nl of anders telefonisch
06-18921501.

Vandaag leest u de laatste informatie over The Passion
Velsen. In het volgende kerkblad komt er al een terugblik.
Voortgang repetities
Het koor heeft een belangrijke rol en zingt o.a. een
indringende versie van Oceaan (Racoon) en een uitbundige,
meerstemmige versie van Alles is liefde (Bløf). Maar
zonder Jezus geen passieverhaal! De rol van Jezus wordt
gezongen door Arjen Hinloopen en Wouter Wensink zingt
in de rol van Judas enkele songs. In The Passion Velsen
komen twee Maria's voor. Maria de moeder van Jezus; zij
wordt zingend neergezet door Marloes Verwoort en Anjette
Marcus vervult de rol van Maria Magdalena, een belangrijke
volgelinge van Jezus.
Mattijs Kuiper laat zichzelf zien als
Pilatus en Martijn Gunneman als
Petrus.
Barbara de Groot en Yvonne
Bax zijn de vertellers tijdens
het verhaal. We liggen goed op
schema met oefenen en iedere
week komt er weer een discipline
bij. Gemma (regie) oefent nu het
spel met de spelers.
Hulp
Op vrijdag 12 april gaat er in de tuin al veel gebeuren: het
ophalen en opbouwen van het podium, het plaatsen van
dranghekken en misschien al het plaatsen van een tent.
We zoeken nog mensen die ons hierbij (al is het maar een
uurtje) willen helpen. Maar we zoeken ook nog mensen die
(op zondagavond) kaarten willen controleren, koffie willen
schenken en plaatsen willen aanwijzen.
Hiervoor kunt u zich bij mij (yvonnebax@ziggo.nl) opgeven.
Een hartelijke groet van de hele Passion groep.
De organisatiecommissie.
Barbara, Arend en Yvonne

Open Venster
Op donderdag 25 april hopen we met
een groot aantal bezoekers van de
Open Venstermiddagen een busreisje te gaan maken.
Vanaf de Ichthusburcht gaan we eerst naar “Johanna’s hof”
in Castricum. Daar staat koffie met gebak voor ons klaar.
We vervolgen onze reis met een rit door het mooie
landschap van Noord-Holland. Jan Adriaanszoon
Leeghwater uit de Rijp, zette een stevig stempel op deze
streek.
In Groot Schermer gebruiken we de lunch.
We hopen er met elkaar een mooie en gezellige dag van te
maken.
De medewerkers van het Open Venster

7

Wat is er te doen?
Meditatieve wandeling
Op zaterdag 13 april start de meditatieve wandeling op de
parkeerplaats in de Zuiderkruisstraat. Dat is tegenover de
ingang van de Moerberg. Zoals gebruikelijk is de starttijd
9.30 uur en rond 10.45 uur is er koffie en thee uit de
thermoskan.
Ds Jeannet van Doorn leidt deze wandeling.
dsjvandoorn@gmail.com
Palmpasen met pannenkoeken
Op zondag 14 april zijn alle (klein)kinderen welkom in
de kerk om een Palmpaasstok te maken. De stokken zijn
bedoeld om aan iemand weg te geven. Dat bespreken we
ook met de kinderen. Overigens komen de kinderen niks
te kort. Er is voor ieder kind een broodhaantje én na afloop
eten we pannenkoeken!
Het is fijn om te weten hoeveel kinderen er komen, maar
spontane bezoekertjes zijn zeker ook welkom. Aanmelden
kan bij Henny de Wit, henny.de.wit@quicknet.nl
the Passion Velsen
De tuin van de kerk is op Palmzondag 14 april 's avonds
het decor van the Passion Velsen! Via Nederlandstalige
hits wordt verteld over de laatste dagen van het leven van
Jezus. Zes solisten en twee vertellers én een groot koor van
ruim 50 zangers en zangeressen hebben het geheel in drie
maanden ingestudeerd.
Dat er voor dit gebeuren best animo zou zijn, hadden we
wel verwacht. Maar dat we in vier dagen alle 600 kaarten
kwijt zouden zijn, dat is toch wel echt een leuke verrassing!
Vist u of jij nu achter het net? Stuur een berichtje naar
ds.degroot@engelmunduskerkoudvelsen.nl en we laten het
weten als er plek vrijkomt.
Wat ook kan: wees erbij als vrijwilliger!
Graag een bericht naar yvonnebax@ziggo.nl

Vanuit de diakonie
Op zondag 7 april a.s. kunt u na de dienst, tijdens
het koffiedrinken, weer eerlijke producten kopen uit de
Wereldwinkel. We hopen dat u in de gelegenheid bent om
leuke en lekkere artikelen te kopen.
De Diakenen

Vanuit de diaconie…
40dagentijdcampagne Kerk in Actie:
Een nieuw begin
We leven toe naar het feest van een
nieuw begin. Jezus’ liefde leert ons dat
we steeds weer een nieuwe start kunnen
maken en Zijn liefde mogen delen met
anderen. In deze 40dagentijd zetten we
ons in om nieuwe hoop te bieden aan exgedetineerden, kindslaven in India, genocideslachtoffers in
Rwanda en kerken op Cuba, Pakistan en pioniersplekken in
Nederland.

8

Tijdens de 40-dagen-tijd wordt er door de diaconie weer
gecollecteerd voor 6 verschillende projecten van Kerk in
actie. Drie hebben inmiddels plaatsgevonden.
Meer informatie over de projecten kunt u vinden op de
website van Kerk in actie:
https://www.kerkinactie.nl/40dagentijd.
Voor de mensen die geen internet hebben of geen tijd om
de website te bezoeken, volgt hieronder een samenvatting
van de 3 projecten, waarvoor de komende weken zal
worden gecollecteerd.
Pionieren rond zingevingsvraagstukken 31 maart 2019
Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen
van kerkzijn, zoals pioniersplekken en kliederkerken. Men
zoekt naar nieuwe manieren om het Evangelie te delen
en aan te sluiten bij zingevingsvragen. Zoals in Rotterdam
waar in een vergrijzende wijk een christelijke multiculturele
gemeenschap is gestart. Doordeweeks zijn er allerlei
activiteiten voor wijkbewoners, zoals kinderclub, taalles,
maaltijden en kledingverkoop. Op zondag komt men bij
elkaar voor bijbelstudie of celebration. In de Kliederkerk
ontdekken kinderen samen met hun ouders of grootouders
op creatieve manieren de betekenis van bijbelverhalen en
wat geloven in God en het navolgen van Jezus betekent
voor het alledaagse leven. Door elkaar regelmatig te
ontmoeten ontstaat een nieuwe geloofsgemeenschap. Met
de opbrengst van de collecte steunt de Protestantse Kerk
pioniersplekken en kliederkerken, waar mensen de waarde
van het christelijk geloof en de kerk (opnieuw) kunnen
ontdekken. Doet u mee? Geef in de collecte of maak uw
bijdrage over via NL 10 ABNA 0444 444 777
t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte 40dagentijd
Rwanda 25 jaar na de genocide 7 april 2019
In 2019 is het 25 jaar geleden dat één miljoen Rwandezen
werden afgeslacht door hun buren. De jongvolwassen
Rose Mukankaka overleefde de genocide, maar verloor
haar ouders, broers en zussen. Ze besloot dat ze God
wilde dienen door weeskinderen op te vangen en onder te
brengen in pleeggezinnen. Zo ontstond Mwana Ukundwa,
‘geliefd kind’. In de afgelopen 25 jaar is het werk veranderd.
Tegenwoordig ondersteunt de organisatie kinderen die hun
ouders aan hiv-aids hebben verloren, of zelf besmet zijn.
Zij krijgen medicijnen, schooluniformen en leren om te gaan
met hun ziekte. Ook alleenstaande moeders die besmet
zijn, worden ondersteund in de zorg voor zichzelf en hun
gezin. Maakt u dit werk mede mogelijk?
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via
NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte
40-dagentijd, projectnummer Z009061.
Jongeren doorleven het paasverhaal 14 april 2019
Veel christelijke jongeren hebben het paasverhaal al vaak
gehoord. Komt de boodschap van Pasen bij hen nog wel
aan? JOP, Jong Protestant, ontwikkelde een verrassend
nieuw spel voor kerkelijke jongeren: de PaasChallenge.
In dit spel met ‘Wie-is-de-mol’-achtige elementen kruipen
jongeren een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon
uit het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als

achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost. Een
deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de ontknoping
vindt plaats op paasmorgen. De eerst editie was een groot
succes: bijna 2.000 jongeren van maar liefst
150 jeugdgroepen uit heel Nederland deden mee (zie
filmpje op jop.nl/paaschallenge). Helpt u mee, zodat JOP
rond Pasen jongeren met dit uitdagend spel bij de kerk kan
(blijven) betrekken. Geef in de collecte of maak uw bijdrage
over via NL 52 ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk
Protestantse Kerk o.v.v. collecte 40dagentijd
We hopen als diaconie dat ook u meeleeft naar een nieuw
begin
Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken?
Hartelijk dank!
Namens de diakenen,
Monique de Bruijn-Schotvanger

Geestelijke verzorging in woonzorgcentra
Wie verhuist naar een woonzorgcentrum, omdat zelfstandig
wonen niet meer lukt of om te revalideren, heeft veel te
verwerken. Zo een verhuizing kan confronteren met allerlei
facetten van het leven, waarop u eerder niet zo betrokken
was, zoals ouder worden en ziekte. Ook de naaste familie

wordt daarmee geconfronteerd. Soms raken die facetten de
vraag naar de zin van uw leven nu en straks en stellen zij
u voor lastige keuzes. Om te ondersteunen in het omgaan
daarmee zijn er in woonzorgcentra geestelijk verzorgers.
Zij zijn hierin gespecialiseerd en verzorgen onder meer
individuele begeleiding, groepsgesprekken en kerkdiensten
en kunnen betrokken zijn in een overleg met zorgverleners.
Wanneer u hieraan behoefte hebt, kunt u met hen contact
opnemen.
Sinds oktober 2018 ben ik als geestelijk verzorger
werkzaam in woonzorgcentrum Breezicht en de Moerberg.
Ik ben opgeleid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en
de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Ik woon
met mijn vrouw en twee dochters en een zoon in Baarn. Tot
oktober was ik werkzaam in het UMC Utrecht als P&Oadviseur en als geestelijk verzorger.
Inmiddels heb ik met de meeste pastores in IJmuiden
kennisgemaakt. Daarnaast heb ik sommigen van u als
vrijwilliger in één van de centra ontmoet. Wilt u verder
kennismaken of heeft u behoefte aan een gesprek, dan
maak ik graag een afspraak of kan ik u in contact brengen
met een collega. U bent van harte welkom.
Jeroen Toet
telefoon di t/m vr 06 82 12 94 10
e-mail j.toet@zorgbalans.nl

Rekening & verantwoording
Nieuws uit de kerkenraadsvergadering van
11 maart 2019                                                                                                                                 
De kerkenraad heeft in de vergadering van 11 maart 2019
gesproken over:
Aktie Kerkbalans
De Aktie Kerkbalans 2018 heeft een hoger bedrag
opgeleverd dan er was toegezegd.
Vacatures kerkenraad
Mw. De Jong-Huizinga en dhr. De Vlieger hebben zich
bereid verklaard om diaken resp. ouderling-kerkrentmeester
te worden. Hun namen zullen de volgende weken aan de
gemeente worden voorgelegd, waarna hun bevestiging op
31 maart plaatsvindt.
Jaarplannen
De jaarplannen van de colleges zijn besproken:
- het consistorie richt zich op het beleggen van
bijeenkomsten voor doelgroepen;
- de diaconie zal activiteiten organiseren rondom het thema
‘omzien naar elkaar’;

- de kerkrentmeesters gaan zich richten op een meerjarig
onderhoudsplan voor de kerk, de beide pastorieën en de
kosterswoning.
Overige mededelingen
De voorbereidingen voor The Passion Velsen zijn in volle
gang en zien er bijzonder veelbelovend uit.
De kinderkerk gaat zich meer richten op doorgaande
verhalen die in de kinderkerk verteld worden, onafhankelijk
van de tekst die op het rooster staat. Hiermee krijgen de
kinderen ook de grote verhalen (uit met name het Oude
Testament) te horen, die anders nooit aan bod komen.
Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de Samenleesbijbel
waarvan enkele exemplaren worden aangeschaft.
Een grootletterliedboek is in bestelling.
Ds. Kees Lous
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Bloemengroet
De bloemen uit de diensten in de Engelmunduskerk gingen
met onze hartelijke groeten naar onze gemeenteleden

3 maart		 De heer Walthuis
		 De heer Bierling

17 februari		 De heer DHondt
		 De heer van der Veen

10 maart		 Dominee Bel
		 De heer Haringa
		 Mevrouw Weening - Carton

24 februari		 De heer Wouters
		 Mevrouw Schaper - van der Veen
		 Mevrouw Hillege

17 maart		 Mevrouw de Kool - Vermeer
		 Mevrouw Hoekstra - Brouwer

uit de kerkbanken
Dan zal ik leven
Het zal in alle vroegte zijn
als toen.
De steen is weggerold.
Ik ben uit de grond opgestaan.
Mijn ogen kunnen het licht verdragen.
Ik loop en struikel niet.
Ik spreek en versta mijzelf.
Mensen komen mij tegemoet –
wij zijn in bekenden veranderd.
De ochtendmist trekt op.
Ik dacht een dorre vlakte te zien.
Volle schoven zie ik, lange halmen, aren
waarin de korrel zwelt.
Bomen omranden het bouwland.
Heuvels golven de verte in,
bergopwaarts, en worden wolken.

Daarachter
kristal geworden verblindend
de zee die haar doden teruggaf.
Wij overnachten in elkaars schaduw
wij worden wakker van het eerste licht.
Alsof iemand ons bij naam en toenaam
heeft geroepen.
Dan zal ik leven.
Huub Oosterhuis

kerknieuws uit de regio
Uitnodiging
Op 31 maart a.s. is er een aangepaste
gezinsdienst. Het jaarthema is: “VAREN”.
De dienst wordt gehouden in de Vredevorstkerk, Laan der
Nederlanden 152 te Beverwijk.
De voorgangers in deze dienst is Ds. Barbara de Groot.
Het thema is: “JONA”. De dienst begint om 15.00 uur.
In de kerkdienst wordt er gebeden, zingen we, luisteren we
naar het lezen uit de bijbel, de verkondiging en is er een
collecte.
Voor de collecte kunt u bloemen/fruit meenemen voor de
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zieken en voor mensen, die extra aandacht nodig hebben of
geld voor het in stand houden van de diensten.
Na de kerkdienst drinken we koffie/thee of frisdrank met wat
lekkers.
Vervoersproblemen? De autovriendendienst staat paraat!
Neem hierover vóór 30 maart a.s. contact op met mevr. R.
de Vlieger - van Zandvoort, tel. 0255 - 530210.
Wij nodigen u van harte uit voor de dienst.
Tot ziens op zondag 31 maart a.s.

NIEUWS UIT DE PASTORIEËN
NIEUWS vAN DS. LOUS
Giften          
De afgelopen periode mocht ik twee giften van elk € 50,-voor de kerk ontvangen. De tweede gift was bestemd voor
het fonds vernieuwing, waaruit ook The Passion wordt
gefinancierd.
Oecumenische koffie-ochtenden                   
De volgende twee bijeenkomsten staan gepland op
donderdag 18 april (het is dan ook Witte Donderdag) in De
Bolder, het wijkcentrum van de Oud-Katholieke Kerk aan
de Bloemstraat 124. De mei-bijeenkomst is op donderdag

16 mei in de Petrakerk aan de
Spaarnestraat. De ochtenden
beginnen om 10 uur.
Groet                  
Het Paasfeest vieren we dit jaar op 21 april. Voordat het
Pasen wordt, volgen we Jezus eerst op zijn weg van lijden
en dood: een tijd van inkeer en bezinning. U allen een
goede tijd van inkeer en verstilling toegewenst en daarna
een gezegend Paasfeest. Een hartelijke groet uit ’t Roode
Hart 9!
Ds. Kees Lous

In Memoriam ds. Johan Louis  Bel
Op vrijdag 15 maart overleed op 84-jarige leeftijd in hospice De Heideberg onze oud-predikant ds. Joop Bel.
Op 24 oktober 1971 werd hij in de Bethelkerk predikant van de Gereformeerde Kerk van IJmuiden. Daarvoor stond hij in
Hoek van Holland en Zuidbroek en Harkstede. Hij bleef de Gereformeerde Kerk van IJmuiden dienen tot zijn emeritaat op
1 januari 1998. Ds. Bel heeft een belangrijke rol gespeeld in het Samen-op-Weg proces in IJmuiden. In die periode heeft
hij op dit terrein heel veel werk verzet: nog geen jaar na zijn emeritaat konden de samenwerkingsovereenkomsten tussen
de Gereformeerde Kerk van IJmuiden met de Hervormde Gemeente te IJmuiden-Oost en de Hervormde Gemeente te
Velsen-Zuid worden getekend. De Bethelkerk, waarin ds. Bel in IJmuiden was begonnen, werd op 1 april 1993 ‘aan de
eredienst onttrokken’. Vanaf die tijd was hij predikant voor de gereformeerden die in Samen-op-Weg verband in VelsenZuid en IJmuiden-Oost kerkten en voor enkele wijken van de Ichthuskerk. Na zijn emeritaat verhuisde hij met zijn vrouw
Adrie naar Velserbroek. Ds. Bel bleef met de gemeenten in IJmuiden en Velsen-Zuid meeleven. Ds. Bel was ook een
vaardig organist en in het verleden begeleidde hij af en toe een kerkdienst in onze gemeenten. Donderdag 21 maart was de
dankdienst voor zijn leven in het Kruispunt die geleid werd door ds. Vonkeman. Met dankbaarheid gedenken wij zijn grote
inzet voor, en betrokkenheid bij onze gemeenten. In onze tijd mogen wij voortbouwen op de fundamenten die mede door ds.
Bel in zijn tijd zijn gelegd. Wij bidden zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toe in deze tijd van verdriet en
gemis.
In Memoriam Femmina Christina Weening-Carton
Op 13 maart overleed op de leeftijd van 87 jaar Femmy Weening. In de herfst van vorig jaar kreeg zij te horen dat ze ernstig
ziek was en er geen kans op genezing meer bestond. Met optimisme en moed ging zij om met haar ziekte. Zo kon ze
aanvaarden wat haar overkwam. De laatste dagen van haar leven verbleef zij in hospice De Heideberg waar zij omringd
met allen die haar lief waren, is overleden. Femmy groeide op in Amsterdam. Femmy was net als haar man Gerard een
betrokken gemeentelid: ze ging graag naar de kerk. De laatste keer dat ze de dienst in de Engelmunduskerk bijwoonde, was
op 11 november. Voor het vroegere wijkcontact heeft zij jarenlang veel gemeenteleden bezocht. Ze was hierin zeer trouw.
Ze was ook een zorgzame moeder en oma die van de kinderen, klein- en achterkleinkinderen kon genieten. Woensdag
20 maart vond de crematieplechtigheid op Westerveld plaats. We keken daar in dankbaarheid op het leven van Femmy
terug. Dat deden we aan de hand van Psalm 121. Dit oude bijbellied vertelt over God die een mensenleven lang met zijn
mensen meetrekt en hen op het einde van hun levensreis welkom heet. Wij wensen Gerard, de kinderen, de klein- en
achterkleinkinderen Gods nabijheid toe in deze dagen van verdriet en gemis.
In Memoriam Loeki Spaan      
Op 14 maart overleed op de leeftijd van 83 jaar Loeki Spaan. De laatste periode van haar leven woonde ze in Huis ter
Hagen. Loeki was een meelevend en betrokken gemeentelid. Totdat die kerk gesloten werd, kerkte ze in de Bethelkerk.
De kinderen waren voor haar heel belangrijk. In haar leven heeft ze veel met allerlei ziekten te kampen gehad, maar ze
was veerkrachtig en heeft veel zaken opgepakt. Zij was een ondernemende vrouw met een creatieve inslag. Zo was ze
jarenlang landelijk penningmeester van de toenmalige Gereformeerde Vrouwenbond waarvoor ze ook vakantiereizen
organiseerde. Daarnaast is ze lid geweest van de Evangelisatie Commissie. Toen de Gospelboektiek van start ging, werd
ze met enthousiasme en voortvarendheid bedrijfsleider; in praktische zin draaide de winkel op Loeki. Toen deze winkel de
deuren sloot, viel Loeki in een gat. De laatste jaren moest ze telkens meer van haar gezondheid inleveren. Haar gezondheid
dwong haar ook om naar Huis ter Hagen te verhuizen. Dinsdag 19 maart hebben wij op Westerveld afscheid van haar
genomen. In de dienst voorafgaand aan de crematie stonden we stil bij de woorden van Psalm 121. God trekt met de
mensen mee op hun tocht door het leven. Aan het einde van de levensreis mogen ze zijn welkom horen. Wij wensen haar
kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toe in deze tijden van gemis.
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NIEUWS VAN DS. DE GROOT
Uit de pastorie
In februari zaten we in de zon, in maart trokken we weer
handschoenen aan en zetten mutsen op. Dat het klimaat
verandert is merkbaar.
Hier in de pastorie gaan de gesprekken er soms over. Korter
douchen, minder vlees, niet meteen de auto pakken...
De bereidheid om zelf wat te doen is er best, hoewel,
regelmatig met frisse tegenzin. Nu we sinds een paar
maanden een 'oranje bak' hebben voor plastic afval, merken
we pas echt hoeveel plastic er in dit huishouden doorheen
gaat en vooral hoeveel onnodig verpakkingsmateriaal
daarbij zit. Merkt u dat ook?
De Veertigdagentijd kan ook een tijd zijn om juist daar eens
over na te denken. Wat kan ik doen om wat minder afval
achter te laten?
In de eerste plaats gaat het in deze periode om bezinning
op het lijden van Christus. Maar is dat niet ook stil staan bij
al die mensen die onrecht ondervinden en daardoor lijden?
De rijksten in de wereld zijn de grootste veroorzakers van
klimaatverandering, omdat zij het meest opmaken van
de beschikbare brandstoffen. De allerarmsten het minst,
maar zij ondervinden wel de grootste gevolgen: extremere
droogte in de gebieden waar het toch al droog is, meer
regen en overstromingen in gebieden, waar het toch al nat
is.
Iedereen zal iets moeten doen of laten om de aarde
leefbaar te houden.
Project 'Een nieuw begin'
Met het project 'Een nieuw begin' zijn we alweer aardig
op weg in de Veertigdagentijd. De kinderen lezen in de
kinderkerk dezelfde lezing als in de kerk. Daarnaast horen
we een verhaal over Stef en Julia, die een tuin aan het
aanleggen zijn. Om de kinderen meer bewust te laten
meesparen, nemen ze collectegeld mee naar de kinderkerk,
waar het in de Rainbow spaarpot gaat. De Rainbow- duif is
een mascotte van Kerk in Actie. Ook krijgen de kinderen in
de kinderkerk uitleg over het collectedoel. Daarnaast sparen
ze lege flessen voor statiegeld, om extra geld in te zamelen.
Goed idee kinderkerk!
Behalve sparen met de spaardoosjes is er dit jaar voor
het eerst een kalender gemaakt met voor elke dag een
momentje bezinning. Heeft u de kalender? We horen graag
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wat u ervan vindt. Heeft u
de kalender nog niet, maar
wilt u hem alsnog? Met een
telefoontje zorg ik dat u er één
ontvangt.
Bij de diensten
Op zondag 31 maart hopen we twee nieuwe ambtsdragers
in het ambt te kunnen bevestigen. Daar zijn we als
kerkenraad heel blij mee. Zie de berichten 'vanuit
de kerkenraad'. Het is dan de vierde zondag in de
Veertigdagentijd, de zondag met de naam 'Laetare',
'Verheugt u!' Dat doen we zeker.
Op zondag 7 april gaat ds. Kees Lous voor, de vijfde zondag
'Judica', 'Verschaf mij recht'.
De week daarna is het Palmpasen, zondag 14 april. Volgens
het rooster zou ik die zondag voorgaan. Het aanbod van
ds. Kees Lous om deze dienst van mij over te nemen heb
ik van harte aangenomen. Diezelfde dag is de uitvoering
van the Passion Velsen. Daar gaat veel tijd en aandacht in
zitten. Na de dienst eten de kinderen - na enkele jaren al
een goede traditie - pannenkoeken! Alle (klein)kinderen zijn
welkom.
Net als de afgelopen twee jaar kunt u in de Goede Week
elke avond naar de kerk. Om 19.30 uur is er dagelijks een
vesperviering op maandag, dinsdag en woensdag. Op Witte
Donderdag en Goede Vrijdag zijn de diensten eveneens om
19.30 uur.
De ingetogen Paaswake met veel lezingen en liederen op
zaterdag 20 april is om 20.30 uur. Op zondag 21 april vieren
we uitbundig Pasen.
Na Pasen verwelkomen we ds. Carola Dahmen en
ds. Bart Stobbelaar als gastvoorgangers.
Het gaat mij dan hopelijk eindelijk een keer lukken om voor
te gaan in Velserduin. In Velserduin is dat er tot nu toe nog
niet van gekomen.
Ik hoop u te zien en te ontmoeten in een van de diensten de
komende tijd.
Met een hartelijke groet,
ds Barbara de Groot

Berichten van elders
Vrijdag 12 april zal de
Christelijke Oratorium
Vereniging “IJmuiden” de
jaarlijkse uitvoering geven
van een van de langste
meesterwerken van
Johann Sebastian Bach: de Matthäus Passion, in de
Nieuwe Kerk in IJmuiden.
Dit op muziek gezette lijdensverhaal van Christus is niet
meer weg te denken in de beleving van het Paasfeest. Dit
prachtige oratorium zal staan onder de bezielende leiding
van Piet Hulsbos en Eline Schmidt. De laatste zal met haar
kinderkoor KOEL KIDS voor de tweede keer aan deze
uitvoering meewerken.
In de begeleiding door het Barokensemble Eik en Linde,
dat op authentieke instrumenten of kopieën daarvan
speelt, wordt zoveel mogelijk recht gedaan aan de originele
bronnen uit Bachs tijd.
Verder staan er ruim 100 zangers en zangeressen en
6 professionele vocale solisten klaar om het verhaal van het
lijden en sterven van Jezus te vertellen, zoals verwoord in
het Evangelie van Mattheus.

Bijzonder moment in de Kerk is
het luiden van de klok voorafgaande
aan de aanvang van het openingskoor.
Aan dit concert wordt meegewerkt
door de solisten Titia van Heyst (sopraan),
Anne-Marieke Evers (alt), Erik Janse (tenor),
Martijn Sanders (bas).
De evangelistenpartij wordt vertolkt door Vincent Lesage en
de Christuspartij door Matthijs Mesdag.
Deze jaarlijkse traditie in IJmuiden is uitgegroeid tot een
groot succes. Dus bestel tijdig uw kaarten zodat ook U kunt
genieten van dit prachtige concert.
De uitvoering is vrijdag 12 april: aanvang 19.30 uur.
De Nieuwe Kerk (Kanaalstraat 250, IJmuiden) gaat open om
18.45 uur. Toegang € 29,50 voor volwassenen, jongeren
tot en met 16 jaar € 15,-. (Dit is inclusief een consumptie
in de pauze). Kaarten kunnen besteld worden via e-mail:
kaartverkoop@cov-ijmuiden.nl, of telefonisch bij
Mw. Tineke Zwanenburg: 0255-525693.
Verdere informatie is te vinden op de website:
www.cov-ijmuiden.nl

wij HEBBEN GELEZEN
Inspirerende jongeren

Die middag hadden wij een afspraak gemaakt. John - zo
noem ik hem maar - was bezig met een masterscriptie over
kerkasiel. Graag wilde hij van mij horen hoe wij hier als
Protestantse Kerk over denken. Na eerst wat informatie
uitgewisseld te hebben ging het gesprek de diepte in. Over
ontferming over een mens in nood, aan de kant van de weg.
Over God die elk mens ziet. De ogen van John begonnen
steeds meer te stralen. “Weet u”, zei hij, “precies hierom
ben ik zo blij met de kerk, zet ik me ervoor in en lees ik in
de Bijbel. Geweldig om zo als kerk het geloof handen en
voeten te geven.“ Zijn reactie raakte me.

Is John een eenling? Een van de laatste jongeren die nog
enthousiast is over de kerk? Soms lijkt het erop. In de
meeste kerkenraden ontbreken twintigers. Eigenlijk is dit
raar. Zeker als je de gegevens van het laatste onderzoek
van het Sociaal Cultureel Planbureau op je in laat werken.
Want wat blijkt daaruit? De ontkerkelijking zet nog steeds
door. Daarnaast blijkt dat uitgerekend jongeren van de
Protestantse Kerk steeds vaker naar de kerk gaan. Van de
protestantse betrokken jongeren (17 - 30 jaar) gaat ruim
70% eens per maand naar de kerk, tegen 60% van hen die
ouder zijn. Bovendien overtreft hun verwachting van de kerk
die van oudere kerkleden.
Is dit ontroerend jeugdig enthousiasme? Ik zie het meer als
voorbeeld van de droom van de profeet Joël en waar de
kerk sinds het pinksterfeest van leeft: jongeren (meervoud!)
zullen visioenen zien. Het visioen van een andere toekomst,
vol van God.
ds. René de Reuver scriba generale synode
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Opwekking / Opstanding
   De Olijfberg

Niet alleen christenen, maar ook Joden 
geloven In de opstanding/opwekking uit de 
doden
In het christelijk geloof staat de opwekking van Jezus
centraal. Het is het centrale thema in bijna alle boeken van
het Nieuwe Testament. Alle teksten getuigen ervan dat de
dood van de Gekruisigde niet zijn definitieve einde was,
maar dat Jezus drie dagen na zijn dood door God opgewekt
is en bij Hem leeft. Dit geloof is buitengewoon hoopvol,
omdat daarmee de opwekking van alle mensen in het
vooruitzicht gesteld wordt. Vanwege deze ongehoord grote
betekenis geloven veel christenen dat opstandingsgeloof
alleen in het christendom voorkomt. Het zou door het
Nieuwe Testament in de wereld gezet zijn.
Discussie
Het Nieuwe Testament en andere Joodse getuigenissen
uit dezelfde tijd laten zien dat het opstandingsgeloof
springlevend was in het Jodendom ten tijde van
Jezus, en dat het oude wortels heeft. In het oudste
nieuwtestamentische getuigenis van het opstandingsgeloof
(1 Korintiërs 15:3v) zegt Paulus dat Jezus op de derde dag
opgewekt is ‘overeenkomstig de Schriften’.
Daarmee verwijst Paulus naar het Oude Testament,
dat de Joden Tenach noemen. Terwijl de Sadduceeën
het opstandingsgeloof afwijzen omdat het niet expliciet
genoemd wordt in de boeken van Mozes, deelt Jezus dit
geloof met de Farizeeën. Het opstandingsgeloof is al in
de vroeghellenistische tijd (derde-tweede eeuw v.Chr.)
aantoonbaar. In 2 Makkabeeen wordt verteld over het
martelaarschap van de zeven broeders en hun moeder,
en over hun geloof in de opwekking na een gewelddadige
dood (2 Makkabeeën 7:9). (...) Aan diegenen die van God
getuigen, trouw vasthouden aan zijn Tora (boeken van
Mozes) en wegens deze trouw vermoord worden, bewijst
God zijn trouw en gerechtigheid door hen op te wekken. Met
Paulus geloven christenen aan God “die de doden levend
maakt, en in het leven roept wat niet bestaat” (Romeinen
4:17). Het gaat om Gods macht die niet bij de grens van
de dood stopt. Hoe men zich het leven van de opgestanen
voorstellen moet – in ‘slechts’ een ziel of lijfelijk, en in
welke toestand, met of zonder gebreken – daarover lopen
de meningen uiteen, zowel onder Joden als christenen.
“Niemand heeft het ooit gezien dan God alleen”, zegt de
Talmoed (Berachot 34b)
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Rabbijnen achten van belang dat verantwoord menselijk
leven zijn uitwerking aan gene zijde van de dood niet
missen zal. Zo zullen ook ‘de rechtvaardigen uit de (nietJoodse) volken’ opgewekt worden. De hoop richt zich
allereerst op deelname aan de ‘toekomende wereld’ en aan
de ‘dagen van de Messias’. De aankomst van de Messias
wordt verwacht via de Olijfberg (Zacharia 14:4). Veel Joden
laten zich dáár begraven om de Messias van dichtbij te
kunnen begroeten wanneer hij komt. Het gebruik in de
diaspora (de wereld buiten Israël) om een handje zand
uit het land Israël op een graf te leggen, maakt eveneens
duidelijk hoe het opstandingsgeloof gegroeid is vanuit
bijbelse beloften.
Perspectieven
In hun vertrouwen en hoop op de opwekking der doden
staan Joden en christenen zij aan zij, ook wanneer
christenen in de opwekking van de Gekruisigde reeds een
‘onderpand’ zien van de opwekking van allen
(1 Korintiërs 15:13)1. De nauwe samenhang tussen het
Joodse opstandingsgeloof en het houden van de Tora zou
christenen kunnen inspireren. Die herinnert immers aan de
nauwe samenhang die het christelijk belijden kent tussen de
opstanding der doden en het Laatste Oordeel.•
1) Bedoeld is waarschijnlijk 1 Korintiërs 15:23, waar sprake is van
Christus als ‘eersteling’ (rg)
“Hoofdstuk uit het boek “Von Abba bis Zorn Gottes”
Overgenomen uit Kerk & Israël

Scriba René de Reuver:
“Kerk staat midden in de samenleving”

Wat is er aan de hand met de Protestantse Kerk? In
korte tijd spreekt ze zich publiekelijk uit over diverse
maatschappelijke kwesties. Eerst schaart ze zich achter
het kerkasiel in Den Haag, vervolgens neemt ze stelling
tegenover de Nashville-verklaring en daarna neemt ze
welbewust deel aan de klimaatmars.
Keren we terug naar de activistische kerk uit het einde van
de vorige eeuw? Wil de kerk, in weerwil van de voortgaande
ontkerkelijking, parmantig haar relevantie tonen? Het korte
antwoord op deze vragen is nee.

Toch zijn dit wat mij betreft terecht kritische vragen. Ik hoor
er betrokkenheid in op de kerk en zorg over haar koers. En
dan kun je de vraag stellen wat eigenlijk de identiteit van de
kerk is, en hoe we kerk kunnen zijn in onze democratische
samenleving.
Door de eeuwen heen heeft de kerk haar positie in de
samenleving gezocht. Altijd vanuit het diepe besef dat de
God de Schepper is van hemel en aarde. Als schepper staat
Hij niet alleen aan het begin, maar blijft Hij op zijn wereld
betrokken. Hij herschept haar tot een nieuwe hemel en
een nieuwe aarde. In het midden van de tijd komt Hij. In de
misère van mens en wereld wordt God mens, in Jezus. Niet
in de tempel of in een paleis, maar midden in deze wereld.
Waar Christus is, daar is de kerk. Wij worden geroepen
Hem te volgen, midden in deze wereld. Onze kerkorde
verwoordt dit zo: ‘De kerk belijdt telkens opnieuw in haar
vieren, spreken en handelen Jezus Christus als Heer
en Verlosser van de wereld en roept daarmee op tot
vernieuwing van het leven in cultuur, maatschappij en staat.’
(artikel I,6). De visienota ‘De hartslag van het leven’ (2012)
vat dit samen in de koene stelling: ‘De kerk is politiek.’
Want: ‘God doet aan politiek door een samenleving te
scheppen van verzoening tussen mensen, van liefde en
dienstbaarheid.’

Het is zoals de bekende Duitse dominee Dietrich
Bonhoeffer, in de aangrijpende tijd van Nazi-Duitsland,
steeds benadrukte: de kerk heeft haar plek in de wereld. Hij
wees erop dat de kerk zich in de wereld moet concentreren
op het kruis van Christus en op de nood van zusters en
broeders. Deze twee zijn niet van elkaar te scheiden. En
ook wat mij betreft komen deze twee elementen steeds
terug: het gaat om God en om de wereld waarin wij leven.
Die twee zijn niet los van elkaar te trekken, maar zijn
verbonden met elkaar.
De positie die de Protestantse Kerk nu driemaal achtereen
heeft ingenomen staat in deze traditie. Het luistert hier
echter nauw. De kerk is immers geen politieke organisatie,
pressie- of actiegroep. Ze heeft haar eigen identiteit. En
vanuit haar eigen perspectief draagt zij haar steentje bij aan
de democratie. Niet als (partij)politiek programma, maar als
een ambtelijk spreken met haar eigen instrumentarium van
Woord en gebed.
Zo wil de Protestantse kerk aanwezig zijn in de
samenleving. Ook in de klimaatmars. Omdat wij ons
geroepen voelen te zorgen voor Gods aarde. Omdat we
onze zorgen willen uiten. En om een appèl te doen op heel
onze samenleving.
PKN

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters
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