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De wereld in!
"Ze zag dat de steen voor het graf was
weggehaald."
Die zin uit het evangelie van Pasen raakt me
altijd.
De steen is weg! Dat betekent dat wat gesloten
was, weer open is.
Waar het leven ophield, blijkt een nieuw begin
mogelijk te zijn.
De enorme zwaarte van de steen is niet
definitief.
Onmogelijk toch? De steen was te zwaar om
te verplaatsen. Zo is dat met grote stenen. Je
struikelt erover, je stapt er overheen, je klimt of
klautert erop, je gaat er omheen.
Je leert ermee leven, met de stenen in je leven.
Maar wat kun je er last van hebben. Zelfs van
een klein kiezelsteentje in je schoen. Als je die
er niet uithaalt en je blijft er mee door stappen,
dan kun je zomaar een blessure oplopen,
omdat je je voet niet meer vrijuit neer kunt
zetten. Je gaat scheeflopen. Dus even stoppen
tijdens de wandeling, schoen leegmaken en
vrolijk voorwaarts. Maar de grote stenen in ons
leven zijn niet zo makkelijk te verwijderen. De
pijn die je in je leven oploopt, het kan je hart
verharden. Ergens raakt er iets in jou versteend.
Hoe wordt dat weer zacht en leefbaar? Wie
helpt jou daarbij? Wie haalt die steen weg?
Pasen is het hoopvolle verhaal dat het toch
mogelijk is. Dat we bevrijd kunnen worden van

al die zwaarte, die als een molensteen om je
nek kan hangen.
De reactie van Maria van Magdala (en van de
andere vrouwen in de andere evangelieversies)
is verwarring en verdriet. Begrijpelijk. In
eerste instantie weet je niet wat je ermee aan
moet, met die onverwachte opening naar de
toekomst. Je kunt zo gewend zijn aan de stenen
in je leven, dat je eraan moet wennen om die
last niet meer mee te dragen.
Ook de leerlingen van Jezus hebben tijd nodig
om te wennen aan de nieuwe toekomst. De
verschijningsverhalen van ná Pasen maken dat
duidelijk. De leerlingen doen eerst wat ze altijd
deden, ze gaan zitten in de bovenzaal met de
deuren dicht. Of ze gaan weer vissen, pakken
hun oude leventje weer op. Ze hebben nog een
duwtje in de goede richting nodig: Ga nou naar
buiten! Ga de wereld in! Wees niet bang! Vertel
over de liefde van God, die er is voor ieder
mens!
En dan is daar op de vijftigste dag het feest van
Pinksteren. Ze worden laaiend enthousiast. Ze
krijgen het vertrouwen om de deuren open te
zetten. Ze weten het en ze voelen het, wat Jezus
al tegen hen gezegd had: "Ik ben met jullie, alle
dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld."

Ds Barbara de Groot
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Kinderkerk
Giften kunnen worden overgemaakt op
NL94 RABO 0373 5974 52, t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z
o.v.v. gift kinderkerk
Bezorging kerkblad Samen
Contactpersoon voor de bezorging en mutaties in Driehuis,
Velsen-Zuid, Santpoort-Noord + Zuid en de postadressen is:
dhr. W.J. Mak, Velserdijk 64, 1981 AB Velsen-Zuid,
tel. 0255 - 520504,
bz1.kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl
Contactpersoon voor de bezorging en mutaties in IJmuiden is:
Fam. van Broekhuyzen, Havenkade 11, 1973 AH IJmuiden,
tel. 0255 - 532486,
bz2.kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl
VRIJWILLIGE BIJDRAGEN VOOR KERKBLAD SAMEN
rek. nr. NL27 RABO 0139 2393 83
t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z /IJmuiden-O, Langemaad 49,
1991 EK Velserbroek en dit onder vermelding van Samen.

Protestantse Gemeente te
Velsen-Zuid / IJmuiden-Oost
• Secretaris-kerkrentmeester: dhr. E. Cornet,
Krommeland 48, 1981 BV Velsen-Zuid
• Penningmeester-kerkrentmeester: dhr. P.L. Bijker,
Langemaad 49, 1991 EK Velserbroek, tel. 023-5385383
• Vrijwillige bijdragen: rek. nr. NL27 RABO 0139 2393 83
t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z /IJmuiden-O,
Langemaad 49, 1991 EK Velserbroek
• Diaconie: rek. nr. NL05 INGB 0000 1398 04
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Velsen-Z /IJmuiden-O,
Kievitlaan 26, 1971 KX IJmuiden
Penningmeester dhr. K. Gesink
• Collectebonnen zijn te bestellen via
rek. nr. NL36 INGB 0000 1490 43 t.n.v. Kerkrentmeesters
Prot. Gem. Velsen-Z /IJmuiden-O, Platanenstraat 23,
IJmuiden. Inlichtingen bij dhr. A. Selier, tel. 0255 - 536082

Autorijdiensten
Voor die personen die gebruik willen maken van de
autorijdiensten naar de Engelmunduskerk is een rooster
opgesteld. Iedereen die hierbij betrokken is, heeft dit rooster.
De contactpersonen voor deze autorijdienst zijn:
- dhr. B. te Beest, tel. 0255 - 517418 en
- dhr. W. Mak, tel. 0255 - 520504
Website: www.engelmunduskerkoudvelsen.nl

KERKDIENSTEN
ENGELMUNDUSKERK
ICHTHUSKERK
VELSERDUIN
Kerkplein
Snelliusstraat 40
Scheldestraat 101 		
				
5 mei
10.00 uur
10.00 uur
10.30 uur
ds. B. Stobbelaar
ds. J. van Doorn
ds. B.E. de Groot
12 mei

10.00 uur
ds. B.E. de Groot

10.00 uur
ds. W. van der Schee

10.30 uur
pastor J. Nieuwenhuizen

19 mei

10.00 uur
ds. B.E. de Groot

10.00 uur
ds. C. Lous

10.30 uur
pastor A. Peters

26 mei

10.00 uur
ds. C. Lous
mmv Engelmunduskoor

10.00 uur
ds. J. van Doorn

10.30 uur
pastor J. Nieuwenhuizen

30 mei

Donderdag Hemelvaart Oec. Dienst in de Oud. Kath.
Engelmunduskerk aan de Wilhelminakade
pastoor H. Münch en ds. C. Lous

2 juni

10.00 uur
10.00 uur
ds. C. Lous
ds. J. van Doorn
15.00 uur, aangepaste		
gezinsdienst, ds. C. Lous
en pastor G. Bijl

10.30 uur
pastor A. Peters

9 juni

10.00 uur Pinksteren
ds. B.E. de Groot
mmv Chr. Mannenkoor

10.00 uur
ds. C. Lous

10.30 uur
pastor J. Nieuwenhuizen

16 juni

10.00 uur
ds. C. Lous

10.00 uur
ds. W. van der Schee

10.30 uur
mw. C. van Polvliet

		
5 mei
10.45 uur
12 mei
10.45 uur
19 mei
10.45 uur
26 mei
10.45 uur
30 mei
10.45 uur donderdag
2 juni
10.45 uur
9 juni
10.45 uur Pinksteren
16 juni
10.45 uur

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

Woord en Communie
Woord en Communie
Woord en Communie
Eucharistie
Hemelvaart
Woord en Communie
Woord en Communie
Woord en Communie

DE MOERBERG

BREEZICHT

Diensten om de week in de regel
op vrijdagmiddag
10 mei		 15.00 uur
24 mei		 15.00 uur
14 juni		 15.00 uur

Diensten in de regel laatste donderdag van
de maand
23 mei
16.00 uur

HUIS TER HAGEN
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BIJ DE DIENSTEN
engelmunduskerk
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: dhr. en mw. Hinloopen
Organist: dhr. P.C. Dalebout
De collecten zijn voor Kerk In Actie, 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
Zondag 12 mei: Dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. B.E. de Groot
Ontvangstdienst: mw. A. Ouwehand en dhr. A. van der Meer
Bloemendienst: de dames I. de Jong en Y. Roodzant
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 19 mei: Dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. B.E. de Groot
Ontvangstdienst: de heren A. de Koning en H. Krijnen
Bloemendienst: mw. G. Hinloopen en dhr. K. Gesink
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 26 mei: Dienst om 10.00 uur
Medewerking wordt verleend door het
Engelmunduskoor o.l.v. Philien Schouten
Voorganger: ds. C. Lous
Ontvangstdienst: dhr. en mw. Hinloopen
Bloemendienst: mw. C.A. van Ee en dhr. C. van Ikelen
Kinderkerk: mw. S. Rasmussens
Organist: dhr. P.C. Dalebout
De collecten zijn voor Bartimeus en het Onderhoudsfonds
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Instandhouding
van de Eredienst
Donderdag 30 mei: Hemelvaart (eigen kerk is 
gesloten)
Oecumenische Dienst om 09.30 uur in de Oud
Kathokieke Engelmunduskerk aan de Wilhelminakade
Voorgangers: pastoor H. Münch en ds. C. Lous

Zondag 2 juni:
Dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. C. Lous
Ontvangstdienst:
de dames A. Strooker en H. Hoefakker
Bloemendienst: dhr. B. te Beest en mw. R. de Vlieger
Kinderkerk: mw. S. Rasmussens
Koffiedienst: dhr. en mw. Pieters
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
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken
Zondag 2 juni: aangepaste gezinsdienst om 
15.00 uur
Voorgangers: ds. C. Lous en pastor G. Bijl
Zondag 9 juni: Pinksteren Dienst om 10.00 uur
Medewerking wordt verleend door het Chr. Mannenkoor
o.l.v. Ary Rijke
Voorganger: ds. B.E. de Groot
Ontvangstdienst: de dames T. Talens en A. van der Pijl
Bloemendienst: mw. A. Mak en dhr. J. Bragt
Kinderkerk: mw. H. de Wit
Organist: dhr. P.C. Dalebout
De collecten zijn voor Kerk in Actie-Pinksterzending en het
Onderhoudsfonds
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Instandhouding
van de Eredienst
Zondag 16 juni: Dienst van Schrift en Tafel om 
10.00 uur
Voorganger: ds. C. Lous
Ontvangstdienst: dhr. en mw. Vermeulen
Bloemendienst: de dames G. Selier en A. Strooker
Kinderkerk:?
Organist: dhr. R.S. Brink
De collecten zijn voor Kerk in Actie-Werelddiaconaat en het
Onderhoudsfonds
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Instandhouding
van de Eredienst

Wie zichzelf
‘compleet wegcijfert’
is er niet meer
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Van de redaCTIE
Informatie over de eerstvolgende kerkbladen
Kerkblad-nummer

Periode

Uiterste inleverdatum
kopij

Verschijningsdatum
vanaf…

27-01

23/06/’19 - 13/07/’19

13 juni 2019

23 juni 2019

27-02

14/07/’19 - 07/09/‘19

1 juli 2019

11 juli 2019

27-03

08/09/’19 - 12/10/’19

26 augustus 2019

5 september 2019

Kopij s.v.p. inleveren via: kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl
Eventueel geschreven kopij kan nog altijd bezorgd worden bij één van de redactieleden.
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij te corrigeren, in te korten of (na overleg met de voorzitter van
de kerkenraad) te weigeren.
LET OP: omdat de redactieleden begin juni afwezig zijn, is de redactievergadering voor blad 27-01 een week
uitgesteld. De uiterste inleverdatum is 13 juni 2019. Het blad verschijnt op 23 juni 2019.

eigen kerknieuws
Wat is er te doen
Filmavond
Vrijdag 10 mei
wordt er weer een
filmavond gehouden.
We kijken dan
naar een film uit
2017, gemaakt
door de onlangs
overleden cineaste
Agnes Varda,
samen met de fotograaf JR. Een bijna uitgestorven
mijnwerkersstraatje, een geitenmelkerij en een van een klif
gevallen bunker, het zijn slechts enkele van de bijzondere
locaties die zij rondtrekkend in Frankrijk bezoeken in een
avontuurlijke docu-roadmovie. Hij 33, zij toen 88, brengen
verleden en heden samen in portrettengalerijen in de
openlucht. Wat dood was, herleeft in een speelse dialoog
tussen kunstenaar, modellen en toeschouwer: Poëtisch,
ontroerend, en soms ook amusant.
Voorafgaande aan de film nuttigen we met elkaar een
maaltijd. Hieraan zijn enige kosten verbonden. De koks
laten zich dit keer uiteraard inspireren door de Franse
keuken. Wie wil aanschuiven, wordt om 18.30 uur in het
Wijkcentrum verwacht.

Het aantal deelnemers blijft om praktische redenen beperkt.
Daarom: Wie zich het eerst meldt… . Ook wie zich al eerder
opgaven, moeten toch even laten weten dat ze van de partij
willen zijn.
Nadere informatie én aanmelden bij ondergetekende,
tel. 0255533070, e-mail: j.j.h.hoekstra@planet.nl
Hans Hoekstra

Open Venster
Donderdagmiddag 16 mei is
alweer de laatste middag van dit
seizoen.
Traditiegetrouw gaan we kienen!
We sluiten het seizoen feestelijk
af met een drankje en een hapje in de pauze.
U bent weer van harte welkom om 14.00 uur in de
Ichthusburcht, Fahrenheitstraat 37.
Mocht U problemen hebben met vervoer, dan kunt U bellen
met Mevr. Y. Roodzant, tel: 510969.
Tot ziens,
de medewerkers van het Open Venster
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Uitnodiging
Op 2 juni a.s. is de laatste aangepaste gezinsdiensten
dienst van het seizoen 2018 - 2019.
Het jaarthema is: "VAREN".
Wij sluiten het seizoen af in de Engelmunduskerk,
Kerkplein 2 in Velsen - Zuid.
De voorgangers in deze dienst zijn ds. Kees Lous en
Pastor Greet Bijl.
Het thema is: “in hetzelfde schuitje...”
De dienst begint om 15.00 uur.
De kerkdienst is, zoals we gewend zijn. We bidden, zingen,
lezen uit de bijbel, de dominee doet de verkondiging en er is
een collecte.
Voor de collecte kunt u bloemen of fruit meenemen voor de
zieken en voor mensen, die extra aandacht nodig hebben of
geld voor het in stand houden van de diensten.

Na de kerkdienst drinken we altijd koffie/thee of frisdrank
met wat lekkers.
Het seizoen sluiten we af met een maaltijd, waarbij iedereen
hartelijk welkom is.
U hoeft zich niet op te geven voor de maaltijd, maar wilt u
wel laten weten dat u komt mail dan naar
Riet.de.Vlieger@quicknet.nl of bel 0255 - 530 210.
Vervoersproblemen? De autovriendendienst staat paraat!
Neem hierover vóór 1 juni a.s. contact op met mevr. R. de
Vlieger - van Zandvoort, tel. 0255 - 530210.
Wij nodigen u van harte uit voor de dienst en de maaltijd om
met elkaar het seizoen af te sluiten.
Tot ziens op 2 juni a.s.

Rekening & verantwoording
De diaconie-collectes

Bloemengroet

De diaconie-collectes in de 40 dagentijd stonden dit jaar in
het teken van "Een nieuw begin".
In de 40 dagentijd leven we toe naar het feest van een
nieuw begin. Jezus' liefde leert ons dat we steeds weer
een nieuwe start kunnen maken. We hebben elke zondag
gecollecteerd voor een project van Kerk in Actie waarbij dit
thema centraal stond.

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

Hieronder vindt u wat de collectes per project hebben
opgebracht:
10 maart EUR 160,25 "Kerk zijn in communistisch Cuba"
17 maart EUR 164,41 "Een nieuw begin voor
(ex-) gedetineerden
24 maart EUR 125,00 "Stop kinderarbeid in India"
31 maart EUR 109,56 "Pionieren rond zingevingsvraagstukken (NL)"
7 april EUR 129,00 "Rwanda, 25 jaar na genocide"
14 april EUR 95,50 "Jeugdwerk Jong Protestant (JOP)"
Namens de diaconie,
Krijn Gesink

Vanuit de diakonie
De opbrengst van de verkoopochtend van producten uit de
wereldwinkel van zondag 7 april jl. bedroeg 230,30 euro.
Weer een geweldig bedrag. We danken u hiervoor hartelijk.
De Diakenen
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24 maart Mevrouw van der Duin - Oepkes
Mevrouw Zwanenburg - Markerink
31 maart Mevrouw Rathman - van Buuren
Mevrouw Groen - Martens
Mevrouw de Jong - Huizinga
De heer de Vlieger
7 april

Mevrouw Geerlofs - van As
Mevrouw van Splunder - Coldenhoff

14 april

De heer de Velde Harsenhorst
Mevrouw Kors - Bosman

De heer en Mevrouw Bierling
Mevrouw van den Berg - Landstra
							
			
		

21 april

		
		
		

De Passion Velsen
Wat een prachtige zondagavond op 14 april 2019.
Om 19.45 uur start de Passion Velsen in de tuin
van onze Engelmunduskerk. Alle 600 kaarten waren
verkocht en er waren ruim 550 mensen in de tuin en
dat was knap, want het was erg koud.
Tijdens de generale repetitie op zaterdagavond was het nog kouder
en enkele sneeuwvlokken vielen waaiend naar beneden. Brrrr, wat
was het ijzig koud. Vooral voor het koor, dat ruim een uur moesten
stilstaan, was het afzien. Maar op wat technische foutjes na, stond
er toch een goede generale. In de Goede Herderzaal krijgen de
spelers nog een paar aanwijzingen, dan nog een drankje en dan
slapen en op naar zondag. Arend en ik slapen in de werktent om op
de kostbare materialen te “passen”. Ik kan u wel vertellen: ‘het was
ijskoud’!!

Wat vind ik het moeilijk om nu iets te vertellen. De Passion ligt nog maar één dag achter ons… . Waar moet ik beginnen
en wat wilt u weten en lezen….? Over de mooie tenten? Onze werktent, die zo mooi was ingericht door Lies en Carlie? De
heerlijke catering van Baxels? De laagjes kleding, die over elkaar gingen? De honderden meters kabel, die door de tuin
gingen? Het enthousiasme en nieuwsgierigheid van iedereen? Ik kan vellen vol schrijven, maar dat ga ik toch maar niet
doen. Eigenlijk zou u een kijkje in mijn hoofd moeten nemen en dan ontdekken hoe intens blij en warm ik ben geworden van
deze productie. Ik weet zeker dat ik dan ook namens Barbara en Arend spreek.
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Een deel van de spelers wordt voorgesteld door de spreker Barbara de Groot:
van links naar rechts: Maria, Maria Magdalena, Judas (Wouter Wensink) en Petrus (Martijn Gunneman).
Er werd op verschillende plekken (podia) gespeeld. Het avondmaal speelde zich af op en bij de steiger.
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Als Jezus (Arjen Hinloopen) bij Pilatus moet voorkomen, wordt de stoel van Pilatus (Mathijs Kuiper) uitgebeeld door een
aantal mannen.
Bart Bijker is de aanklager van Jezus.

En als Jezus dan veroordeeld wordt en boven op de steiger
de woorden spreekt: “God, Vader, in uw handen leg ik
mijn leven”... ...en sterft, wordt het stil, doodstil in de tuin.
Niemand hoestte, niemand sprak: ...indrukwekkend!
En dan klinkt het lied: Oceaan van Racoon.
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“Dat ik je mis”, van
Maaike Ouboter,
gezongen door Maria
en Maria gespeeld
door Anjette Marcus en
Marloes Verwoort.
Met zinnen als: “Weg
naar een andere plek,
maar ik hoor je” en
“Laat me los, ik kan het
niet alleen. Maar houdt
me vast als het
nodig is”.

En dan alweer het laatste lied: ”Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen”.
We knallen en het koor blijft prachtig zingen. De solisten komen op het podium en nogmaals laten we een deel van het lied
horen: “rood, zwart, wit, geel, jong, oud, man of vrouw….iedereen is van de wereld”. Wij, Barbara, Arend en ik, wilden het
kerk zijn en de kerk beleven naar buiten brengen met als thema: “de liefde, omzien naar elkaar”. Wij denken dat we dat doel
bereikt hebben, maar dat hebben we niet met z’n drieën gedaan. Dat hebben we met Maarten Redeker (muzikaal leider),
Gemma Selier (regie) en heel veel vrijwilligers gedaan, met zangers, zangeressen en spelers, fotograaf en filmer met u als
luisteraar, sponsoren en met God en Jezus, die ons aan hun hand meenamen.

Maandag was ik alweer op de radio bij radio Beverwijk, voor een terugblik. De contacten met Radio Bloemendaal worden
geëvalueerd en vrijdag gaan wij, als organisatie, terugblikken en wie weet komt er een vervolg????
Wat een happening en wat kijken wij er met een warm gevoel op terug.

Een hartelijke groet van Arend Selier, Barbara de Groot en Yvonne Bax
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uit de kerkbanken
Maar het is een man ...
Vroeger waren dominees altijd mannen, dat weet u nog
wel...
Ds Barbara is in onze gemeente de eerste vrouwelijke
predikant. Ik was de eerste vrouwelijke predikant in
Assendelft.
In die gemeente was mevrouw H een trouw en toegewijd
gemeentelid. Zij sloeg, om zo te zeggen, nooit een zondag
over, en vond het heerlijk als ik op huisbezoek kwam. Soms,
als ik al wat koppen zwarte koffie had gehad, nam ik bij haar
wel eens melk en suiker. "Gezellig", zei zij dan tevreden.
Meneer H was er nooit als ik kwam. ("Zo sociaalvoelend,
dominee, altijd voor een ander bezig").
Op een dag belde zij mij om te vragen of ik wilde komen.
Dat kwam sowieso niet vaak voor en van haar, bescheiden
als ze was, verwachtte ik zo'n vraag al helemaal niet.
Wat zou er wezen?
Haar man, ook 74, net als zijzelf, was door de politie
opgehaald en vastgezet in het huis van bewaring. Hij had
een stompzinnig en vervelend misdrijf gepleegd, waar ik
niet over uit zal wijden. Het was niet zonder gevaar geweest
voor andere mensen en daarom was de straftijd behoorlijk.
Mevrouw H was verbijsterd en ontredderd. Ze had niet
geweten van de praktijken van haar man. Maar er moest
wel af en toe schoon wasgoed naar hem toe en niemand,
behalve de kinderen, mocht weten dat hij daar zat ...
Zo kwam het dat ik met mevrouw H meerdere bezoeken
bracht aan dat huis van bewaring en meneer H leerde
kennen. Nog, als ik zo'n brede ijzeren bedrijfstrap op loop
met gaten, denk ik aan hoe zij naast mij liep, voor zich uit
mompelend: "o Heer, o Heer!"
Ik vond hem een botte domme man. De voor het merendeel
heel veel jongere overige gedetineerden vonden hem wel
leuk: een soort opa, met een grote mond. Meneer H. heeft
daar genoten van alle aandacht. Hij kreeg ook aandacht
van de pastor van het huis van bewaring: een vrouwelijke
dominee. Toen hij werd overgeplaatst naar een andere
afdeling kreeg hij een andere pastor, ook een vrouw.

Thuis had hij zich nooit ingelaten met de kerk, maar dat
al die vrouwen naar hem omkeken vond hij niet verkeerd.
Ik kon helemaal niet meer stuk nadat ik vermindering van
straf had weten te verkrijgen door voor hem en zijn vrouw te
pleiten bij zijn rechtszaak: "het leven van mevrouw is totaal
ontwricht en ze hebben niet meer zo heel lang samen".
Op een keer kwam ik met mevrouw H. weer bij hem op
bezoek. Meneer H was onrustig en ontstemd, en zeer
verontwaardigd: "er komt hier een andere dominee werken
...maar ...uhm ...maar ...het is een man!"
Anne Helmers-van Tricht

Palmzondag lopen
veel lieve kinderen
met hun palmpasenkruisje
achter dominee Lous
in processie langs
de oude banken.
Met een glimlach, trots
of toch iets verlegen
mogen zij gaan delen
van wat zij zo mooi
hebben gemaakt.
Fijn, dat jullie
met zo velen
er voor ons allemaal
op deze koude zondag
zoveel warmte gaven,
een kerkdienst met kleur.
Marry Rietkerk

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters

persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie
Ook wilsbeschikking en nazorg
Dag en nacht bereikbaar: 0255 - 51 7452
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NIEUWS UIT DE PASTORIEËN
NIEUWS vAN DS. LOUS
Oecumenische koffie-ochtenden        
Het huidige rooster voor de oecumenische koffie-ochtenden
loopt tot en met augustus van dit jaar. Op de afgelopen
vergadering van het pastoresconvent (de vergadering van
de voorgangers in Driehuis, Velsen-Zuid en IJmuiden)
hebben we besloten om ook na augustus door te gaan met
deze bijeenkomsten. Inmiddels weten velen de weg naar
deze bijeenkomsten te vinden. In een volgende editie van
Samen zal het nieuwe rooster worden gepubliceerd, zodat
ieder die dat wil de data alvast in de agenda’s en op de
kalenders kan invullen. De koffie-ochtend van 16 mei
vindt plaats in de Petrakerk aan de Spaarnestraat. Vanaf
10 uur staat de koffie voor u klaar. Stapt u ook eens binnen?
Alvast ook een aankondiging voor de daaropvolgende
samenkomst: die is op donderdagmorgen 20 juni.
De bijeenkomst wordt gehouden in de Ichthusburcht
aan de Fahrenheitstraat. Vanaf 10 uur wordt de koffie
uitgeschonken. Vanzelfsprekend is er ook gelegenheid om
de Ichthuskerk ook eens een keer aan de binnenkant te
bekijken!
Dienst op Hemelvaartsdag
Het is een buitengewoon goede traditie om de dienst op
Hemelvaartsdag in oecumenisch verband te houden.
Sinds jaar en dag zijn wij te gast bij de Oudkatholieken.
We komen samen in de Oudkatholieke Engelmunduskerk
in Oud-IJmuiden. Met gemeenteleden en parochianen uit
verschillende kerken staan we zo’n anderhalve week voor
Pinksteren stil bij de betekenis van de hemelvaart van onze
Heer. Dit kalenderjaar valt Hemelvaartsdag op 30 mei. U
bent van harte uitgenodigd voor deze dienst.

Stoeien-met-teksten
Voor de laatste keer voor de
zomervakantie is weer een
bijeenkomst van stoeien-metteksten. Op 21 mei komen
we om 14 uur samen in de
Ichthusburcht. We bespreken
dan de teksten die op het rooster staan voor 2 juni. Deze
dienst wordt in de Ichthuskerk gehouden. Deze teksten
zijn: Johannes 14: 15-21, een tekst die goed past bij de
zevende zondag van Pasen, dat is de laatste zondag voor
Pinksteren. De tweede lezing daarbij is I Samuël 12:19-25.
Zelf wil ik de nadruk leggen op het tekstgedeelte van
I Samuël. Als u komt, wilt u dan zelf een bijbel meenemen?
Groet
De inleverdatum van de kopij voor dit kerkblad is op de
tweede paasdag. Omdat ik dit een wat minder geschikte
dag vind om achter de pc te kruipen om de kopij aan
te leveren, schrijf ik deze groet op woensdag 17 april.
Daardoor kan ik nu nog niets over de paasdiensten
schrijven. Wel hebben we op dit moment al twee vespers
achter de rug. Mooie korte en ingetogen diensten,
waarin soberheid en stilte weldadig overkomen. Wat
ook net achter ons ligt, is een heel geslaagde (eerste)
opvoering van The Passion. Daarover zult u zeker
meer lezen in deze editie van ons kerkblad. Ik kan u
vanaf deze plaats al wel een goede en gezegende
paastijd (de tijd vanaf Pasen t/m Pinksteren) toewensen.
Leef in en met de vreugde van de opgestane Heer!
Met een hartelijke groet vanuit ’t Roode Hart 9 aan u allen.
Ds. Kees Lous

NIEUWS VAN DS. DE GROOT
Dankbaar
Van alles wat er de laatste dagen door me heen gaat, is
dankbaarheid het meest terugkerende gevoel.
Wat een prachtige intense weken hebben we beleefd in de
tijd voor Pasen.
Dankbaar ben ik voor alle mensen die daaraan meegewerkt
hebben.
Dankbaar ben ik ook voor het bijzondere gebouw waar
we als gemeente gebruik van mogen maken en dat we
zo goed mogelijk beheren en onderhouden. De brand
in de Notre Dame liet weer eens zien, dat een gebouw
veel meer is dan wat hout en steen (en eventueel goud).
Een oude kerk staat voor zoveel meer, zoveel eeuwen
geschiedenis, aanwezigheid van mensen, Godsvertrouwen,
rituelen, herinneringen. En daar hebben we weer veel aan
toegevoegd in de afgelopen tijd.
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Bij de diensten
In het rooster ziet u dat er de
komende zondagen ook een
aantal gastvoorgangers zullen
zijn.
Het zijn de 'rommelige' weken
met schoolvakanties, losse
vrije dagen en 'seniorenvakanties'.
Mocht u mij op de kansel treffen, dan lezen we verder in het
evangelie volgens Lucas en enkele verhalen uit Johannes.
Met Pinksteren hopen we het Christelijk Mannenkoor
IJmuiden te verwelkomen in de dienst. Dat is zondag 9 juni.
Een mooie Paastijd gewenst!
ds Barbara de Groot

In memoriam
Op woensdag 3 april is overleden ons gemeentelid
Jannis Jacob DHondt. Jan was in januari verhuisd van de
Hofdijklaan naar Huis ter Hagen, nadat zijn vrouw Lies in
december was overleden.
Hoewel zijn fysieke krachten afnamen, was zijn interesse
voor kinderen en kleinkinderen nog altijd groot. Altijd was hij
betrokken geweest bij wat hen bezig hield in hun opleiding,
werk en hobby's. Hij wist veel van de geschiedenis;
verdiepte zich in zijn familiegeschiedenis, en in die van de
plaatsen waar hij gewoond heeft, o.a. Zeeland en Velsen.

Met Lies was Jan 62 jaar getrouwd. Ze hadden een goed
huwelijk samen. Dat Lies er niet meer was, was dan ook
een zeer groot gemis voor Jan.
In de dienst voorafgaand aan de begrafenis op maandag
8 april stonden we stil bij de woorden uit psalm 91. Daaruit
blijkt besef van het voorbijgaande van de geschiedenis,
maar ook dat wat daar boven uit stijgt, dat wij mensen ons
in Gods ontferming opgenomen mogen weten. Om die
ontferming bidden wij ook voor de kinderen en kleinkinderen
van Jan.
ds Barbara de Groot

Berichten van elders
Gezellig mannenkoor zoekt zangers
Het Christelijk Mannenkoor IJmuiden, opgericht in 1953,
staat sinds twee jaar onder de enthousiaste leiding van
dirigent Ary Rijke.

Weet je nu al dat je belangstelling hebt,
stuur een mail naar mariannevonkeman@gmail.com. Dan
kom je op een mailinglijst voor verdere informatie.

Het koor telt op dit moment 29 leden, van jong tot oud.
De zangers komen voor het merendeel uit de gemeente
Velsen; enkelen wonen iets verder weg, zoals in Haarlem,
Beverwijk, Alkmaar en Amsterdam. De meeste leden
hebben een kerkelijke achtergrond en komen al heel lang
op de donderdagavond zingen; zodoende is het koor
inmiddels bijna een vriendenclub geworden. Dit zorgt voor
een open en prettige sfeer tijdens de repetitieavonden; niet
alleen tijdens het zingen, maar ook in de pauze en bij de
nazit waarin de kelen gesmeerd worden. Het repertoire is
kerkelijke muziek in vele variaties.
Omdat het ledental van het koor de laatste tijd weer groeit,
willen we deze groei graag voortzetten.

Cursus Theologie Voor Geïnteresseerden (TVG)

Lijkt het u of jou leuk om te zingen in een mannenkoor, kom
dan eens langs op een van onze repetitieavonden. Zing
heerlijk mee en proef de geweldige sfeer.
We repeteren iedere donderdagavond van 20.00 tot
22.00 uur in de Petrazaal aan de Spaarnestraat 8 in
IJmuiden. U of jij bent van harte welkom!
Voor meer informatie zie de website www.cmij.nl of
bel de heer Jan Castien op 023-5377000 of
Terry Bal op 0622828831.

Israëlreis van 18-25 maart 2020

van eind augustus 2019 – eind april 2020
Was Ruth nu een brave schoondochter of een doortastende
vrouw? Waarom is 1 Corinthiërs 13 niet bedoeld als
huwelijkstekst? Hoe beleven andere volken hun geloof?
Wat was Paulus voor een man? Hoe kijken we als 21ste
eeuwers aan tegen de wonderen van Jezus en welke
invloed heeft Augustinus op de huidige theologische
inzichten gehad?
Dit soort kwesties komt aan de orde in de cursus Theologie
Voor Geïnteresseerden. Cursisten zeggen voortdurend dat
ze verrast zijn en geboeid worden door wat ze in de lessen
te horen krijgen. Het verbreedt en verdiept de kijk op dingen
die (soms) allang bekend waren vanwege achtergrond
maar het biedt ook heel veel nieuwe inzichten. Kortom: een
ervaring!
De cursus, die oorspronkelijk plaatsvond onder
verantwoordelijkheid van de Protestantse Kerk in Nederland
(PKN), wordt nu zelfstandig georganiseerd in Amsterdam.
De cursus is voor iedereen toegankelijk; vooropleiding of
lidmaatschap van een kerk is niet vereist. In totaal duurt de
cursus drie jaar. Per jaar worden er op de dinsdagochtend
gedurende 34 weken bijeenkomsten belegd (locatie: Arie
Biemondstraat 103, Amsterdam). Per jaar bedragen de
kosten € 235,- (gespreide betaling is mogelijk). Het is ook
mogelijk om niet de gehele cursus maar slechts een aantal
uit het aanbod van 12 vakken te volgen.

Komend voorjaar zal er een inspiratiereis in de voetsporen
van Jezus worden aangeboden. Drietoer reizen organiseert
het en ds. Marianne Vonkeman, samen met een plaatselijke
gids, zal de reis begeleiden. De reis zal rond de €1700
euro p.p. volpension kosten, dat hangt iets af van het aantal
deelnemers (tussen de 20-40 maximaal).

Meer informatie en aanmelding kan bij de secretaris:
Pieter Licht, tel. 06 83995520, e-mail: pieter.licht@gmail.com
of via de website: www.tvg-amsterdam.nl

Op zondag 16 juni om ongeveer 11.30 uur zal in de
Dorpskerk van Santpoort een informatiebijeenkomst zijn.

Op verzoek kan een informatieboekje of een uitgebreide
studiegids worden toegezonden.
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wij HEBBEN GELEZEN
‘Kijk naar het menselijke’
Enis Odaci
Hij is publicist en spreker
op het gebied van religie,
cultuur en vele thema’s
over de islam. Zijn wieg
stond in Zuid-Turkije,
het bijbelse Antiochië
waar Paulus een van de
eerste kerken stichtte. De streek heeft een traditie van
vreedzame samenleving van verschillende religies.
Voor Enis vielen alle verschillen tussen religies weg na
een indringende ervaring op achttienjarige leeftijd.
Enis Odaci (1975) kwam toen hij twee was naar Nederland
in het kader van gezinshereniging; zijn vader was eerder als
gastarbeider naar Nederland vertrokken.
‘Als kind ben ik bicultureel opgegroeid. In Nederland
wordt het biculturele benadrukt, onder andere door alle
ontwikkelingen in de samenleving, zeker na 9/11. Ik ben een
Turkse moslim, de discussie hier gaat over mij. Achter de
discussie zit angst. Ineens ging het over problemen. Die kun
je rationeel bekijken, maar ook empatisch, een benadering
waar ik voor koos: kijk de mensen in de ogen. Gesprekken
met mensen worden dan anders. Ik heb de afgelopen
vijftien jaar ontdekt dat als je naar het menselijke kijkt, je
heel makkelijk kunt samenleven met andere gelovigen.
Trek de discussie uit het theologische, breng het naar het
menselijke.’
De weg naar huis
‘Eigenlijk begon die “ontdekking” toen ik achttien was. Ik
kwam terug van een reis waarop ik mezelf als achttienjarige
Turkse moslim had willen ontdekken. Ben ik religieus of niet,
ben ik een Turk, ben ik een Nederlander? Ik worstelde met
die vragen. Zonder antwoorden ging ik weer naar huis. Ten
zuiden van Parijs, midden in de nacht, raakte ik verdwaald.
Ik werd “gered” door een non die voor me uit reed naar
de plek die me weer op de goede weg bracht. Ze gaf een
cassettebandje met gospelliederen mee. Ik vond de weg
naar huis terug met een non in mijn hart en Jezus in mijn
oor. De non deed een daad van goedheid. Het leerde me
dat ik niet hoefde te kiezen; het gaat om wat er uit je handen
komt. Alle verschillen tussen religies vielen voor mij weg.
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En ook mijn zoektocht naar mezelf had zich “opgelost”:
ik ben én Turk én Nederlander én religieus.
Maar vanuit een humanistische blik. Ik zie de ander als een
huis van talent. Het gaat om je mensbeeld.’
Spiegelreis
Momenteel maakt Odaci een reis door christelijk Nederland.
Zijn plaatsgenoot en vriend Herman Koetsveld, bezoekt op
zijn beurt de islamitische wereld. Een ‘spiegelreis’ die moet
leiden tot meer inzicht in en begrip voor elkaars traditie.
‘Herman en ik werden in 2008 vrienden na de publicatie van
het Manifest van Advent, een pamflet tegen het toenemende
wij-zij-denken dat Wilders voorstaat. Het was geïnitieerd
door Herman en ondertekend door veertig predikanten.
Ik was er zeer door geraakt dat christenen dat openlijk
verwoordden. Herman en ik ontdekten dat de verschillen
tussen hem als christen en mij als moslim juist een uiting
van rijkdom zijn. Uit nieuwsgierigheid naar elkaars traditie
zijn we de spiegelreis begonnen. We willen handen en
voeten geven aan de gedachte dat er één God is die de
bron is van alles. Iedereen heeft een stukje van de hemelse
waarheid. Het gesprek moet er niet over gaan wie de enige
waarheid heeft, maar wat je ermee doet.
Meer over Odaci en de spiegelreis op enisodaci.nl
(uit Kerk en Israël Onderweg)

Mazzel Tov
Het veelbesproken boek ‘Mazzel Tov’ van Margot
Vanderstraeten laat zien hoe je zonder enige kennis
van geschiedenis en traditie, maar ook zonder enig
vooroordeel het Jodendom en één bepaalde variant
van de Joodse cultuur kunt binnengaan.
De schrijfster is een jonge werkstudente in Antwerpen die
een gooi doet naar een baantje als huislerares bij een
modern-orthodox gezin in Antwerpen (niet te verwarren met
ultra-orthodoxen uit de Jeruzalemse wijk Mea Shearim). Bij
de eerste sollicitatie wordt ze niet aangenomen. Haar rokje
is te kort en ze woont ongehuwd samen met haar vriend,
een Iraanse politiek vluchteling.
Na een paar weken wordt ze toch uitgenodigd. De
kandidaten vóór haar hebben het al snel opgegeven.

Ondanks de wederzijdse behoedzaamheid, verzacht door
eveneens wederzijds gevoel voor humor en belangstelling,
begeeft de auteur zich voor jaren – een paar middagen
in de week – in de levenssfeer van
de Joodse kinderen. Ze is niet alleen
onbeschreven, maar ook sensitief. Ze
krijgt met name een goed contact met
het oudste meisje, een begaafd, maar
sociaal enigszins geremd kind, dat ook
nog eens motorisch onhandig is. Zo leert
ze haar, tegen de voorschriften van de
ouders in, fietsen. De ouders van hun
kant voelen aan hoe de begeleidster
van hun dochter over hun eigen grenzen
heen hun dochter vooral goed doet.
Station
Fascinerend is de plek die de schrijfster
zelf inneemt tussen de culturen waar
ze zich diep in begeeft. Als ze iets
begint te begrijpen van de Antwerpse
Joodse geschiedenis, verbaast ze zich erover dat de
heer des huizes, de vader van het meisje, nauwelijks
schijnt te merken dat hij naast een station woont. Dat
moet toch associaties geven met de treinen naar de
concentratiekampen?
Aan de andere kant komt het soms tot botsingen met haar
vriend, zelf niet religieus, maar toch vanwege de politiek
van de staat Israël zeer kritisch op de broodwinning van zijn
vriendin.
Het wordt de hoofdpersoon op den duur te veel, ze dreigt
het op te geven. Een van de kinderen van het Joodse
gezin, een opgroeiende jongen, vertelt haar dat ze niet
deugt vanwege haar relatie met een Iraanse atheïst (‘Iran’
betekent voor hem: tegen de staat Israël, ‘atheïst’: je niet
engageren en dus laf zijn), de vader heeft kritiek op de
kranten die ze leest. Er komt verwijdering tussen haar
en haar vriend vanwege de Golfoorlog en de westerse
fascinatie voor Gorbatsjov. Voor een Iraniër is hij een

marionet van het Westen, een verrader van het Oosten.
Omdat ze zich tussen ‘haar’ Joodse familie en haar vriend
in de knel voelt zitten, blijft ze twee maanden weg.
Vreemden
Dan belt de vader aan. De Iraanse
vriend doet open, en laat hem gastvrij
binnen. Het ijs tussen de twee smelt en
de schrijfster gaat weer bij de familie
aan het werk, ze heeft hen gemist. Ook
worden zij en haar vriend uitgenodigd
voor de sjabbesviering.
‘Eind goed, al goed’ wordt het zeker
niet. Beiden voelen ze zich de hele
avond vreemden.
De schrijfster blijft de kinderen tot in hun
volwassenheid volgen en bezoekt hen in
Israël en in New York, ook als ze hen al
lang niet meer begeleidt. Tot het einde
van het boek toe blijft de verhouding er
een van diepe wederzijdse genegenheid
en van een blijvende vreemdheid.
Margot Vanderstraeten, Mazzel Tov. Mijn leven als
werkstudente bij een orthodox-joodse familie
(overgenomen uit Kerk en Israël)

Schildersbedrijf M.F. de Vreugd
Havenkade 3
1973 AH IJmuiden
T // +31 0 0255 532 363
M // +31 0 620 101 772
mfdevreugd@live.nl
www.ambachtelijkschilderwerk.nl

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

