SAMEN

PROTESTANTSE GEMEENTE • VELSEN-ZUID IJMUIDEN-OOST
JAARGANG 27 NR. 1

23 JUNI T/M 13 JULI 2019

Meditatie
Zo af en toe vliegt het mij aan. De angst dat het

Zo af en toe vliegt het mij aan en dan verlang ik er

helemaal fout zal gaan.

intens naar om het Pinksterfeest te vieren. Om te

Het accent ligt zo vaak op de tegenstellingen

vieren, het bestaan van die andere wind, de wind van

tegenwoordig. De verscheidenheid wordt benadrukt.

de Pinkstergeest, waarvan we geloven dat die ook door

Er worden zoveel harde woorden gesproken, er wordt

onze wereld waait. Dat is geen harde en wilde wind,

zoveel geraaskald. Er worden harde standpunten en

dat is een zachte, dansende, spelende, liefdevolle,

meningen geuit, die mensen raken in het diepst van

goddelijke wind. Een wind die met één zuchtje de ene

hun zijn.

na de andere barrière tussen mensen weg doet waaien.

Respect en begrip lijken soms ver te zoeken. Dat

Dat is de tedere wind, die ons in al ons ‘anders’ zijn

maakt me soms bang.

een duwtje in de rug geeft om verscheidenheid te leren
waarderen en vieren. Want diversiteit kan juist zo

Enkele weken geleden ging ik in Carré naar de

verrijkend zijn.

theatervoorstelling #NU van Claudia de Breij.
Een prikkelende, humoristische, muzikale, intieme

Zo af en toe vliegt het mij aan, die zachte, dansende,

voorstelling, die juist over dit gevoel gaat.

spelende, tedere Pinksterwind.

In haar openingslied zingt ze:

En dan zing ik dat andere lied uit Claudia haar show:

‘Buiten waait een wilde wind,
Laat het maar waaien,
ik blijf binnen,
Ik kom wel weer naar buiten
als het over is.’
Herkenbaar, soms wil je je verstoppen. Je verstoppen
voor alles wat buiten gebeurt, van alles dat mis dreigt
te gaan of gaat. Je afwenden en doen, alsof je het
niet ziet, alsof je het niet hoort. Want het is reuze

‘Kom!
We gaan eruit
We gaan naar buiten
Blaas de fluiten aan we gaan
Kom!
We gaan eruit
Laten we opstaan
Doe je jas aan want we gaan
De straat op, voor elkaar
Voor de muziek, voor de harmonie.’

spannend en het kost moeite om je in de wilde wind te
begeven. Er is de dreiging, dat je geraakt wordt, dat je
niet overeind blijft of vooruitkomt.

DS. JEANNET VAN DOORN
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Postadres: zie hieronder

Koster

• dhr. A.G. Bresser
Meervlietststraat 41, 1981 BK Velsen-Zuid
koster@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Telefoon

• Joke Stam

Telefoon
520966

• Jan Oosterveen

511794

• Aafke Strooker

521414

• Frits Vermeulen

522269

514714

Predikanten

• Ds. C. Lous
't Roode Hart 9, 1981 AH Velsen-Zuid
ds.lous@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Redactieleden

524473

• mw. ds. B.E. de Groot
Meervlietstraat 131, 1981 BL Velsen-Zuid
578978
ds.degroot@engelmunduskerkoudvelsen.nl

E-mail redactie:
kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Scribaat en postadres

• mw. J. Stam
Velserdijk 78, 1981 AB Velsen-Zuid
scriba@engelmunduskerkoudvelsen.nl

520966

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
Kerkplein
Snelliusstraat 40
Scheldestraat 101 		
				
23 juni
10.00 uur
10.00 uur
10.30 uur
ds. H. Frömming
ds. C. Lous
pastor J. Nieuwenhuizen
30 juni

10.00 uur
ds. B.E. de Groot
M.m.v. koor United (Uithoorn)

10.00 uur
ds. J. van Doorn

10.30 uur
pastor J. Nieuwenhuizen

7 juli

10.00 uur
ds. C. Lous

10.00 uur
ds. L. Rasser

10.30 uur
mw. C. van Polvliet

14 juli

10.00 uur
ds. B.E. de Groot

10.00 uur
geen dienst
ds. J.J.H. Hoekstra		

21 juli

10.00 uur HA
10.00 uur
10.30 uur
Samen onder een dak dienst
Samen onder een dak dienst
pastor J. Nieuwenhuizen
ds. B.E. de Groot
in Engelmunduskerk
				

HUIS TER HAGEN
23 juni
30 juni
7 juli
14 juli
21 juli

10.45 uur
10.45 uur
10.45 uur
10.45 uur
10.45 uur

pastor G.Zaal
pastor E. Wigchert
ds. J.J.H. Hoekstra
dhr. J. Toet
mw. T. Korthouwer

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

DE MOERBERG

BREEZICHT

Diensten om de week in de regel
op vrijdagmiddag

Diensten in de regel laatste donderdag van
de maand

28 juni
12 juli
26 juli

15.00 uur
27 juni
16.00 uur
15.00 uur
25 juli
15.00 uur						

Wie zou geweten hebben van Piet Hein als er geen liedje van was?
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BIJ DE DIENSTEN
ENGELMUNDUSKERK
ZONDAG 23 JUNI: DIENST OM 10.00 UUR
Voorganger: ds. H. Frömming
Ontvangstdienst: dhr. en mw. de Jong
Bloemendienst: dhr. H. Krijnen en mw. L. v.d. Lugt
Kinderkerk: mw. L. Rodenburg
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 30 JUNI: DIENST OM 10.00 UUR
Met medewerking van het koor United uit Uithoorn
Voorganger: ds. B.E. de Groot
Ontvangstdienst: dhr. en mw. Nagtegaal
Bloemendienst: de dames Ts. Abma en J. Stam
Kinderkerk: mw. M. Spijker
Organist: dhr. P. Groot
De collecten zijn voor de Diaconie en het Onderhoudsfonds
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Instandhouding
van de Eredienst
ZONDAG 7 JULI: DIENST OM 10.00 UUR
Voorganger: ds. C. Lous
Ontvangstdienst: dhr. en mw. Koffeman
Bloemendienst: de dames I. de Jong en Y. Roodzant
Kinderkerk: alle leiding i.v.m. kinderkerkuitje
Koffiedienst: mw. A. Strooker en dhr. R. Visser
Organist: dhr. P. Groot
De collecten zijn voor KIA-Binnenlands Diaconaat en het
Onderhoudsfonds

Bij de uitgang wordt
gecollecteerd voor de
Instandhouding van de
Eredienst
Na afloop van de dienst is er
koffiedrinken
ZONDAG 14 JULI: DIENST OM 10.00 UUR
Voorganger: ds. B.E. de Groot
Ontvangstdienst: de dames I. Rasmussens en J. Brink
Bloemendienst: mw. G. Hinloopen en dhr. K. Gesink
Kinderkerk: mw. S. Rasmussens
Organist: dhr. P.C. Dalebout
De collecten zijn voor de Diaconie en Kerkmuziek
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Instandhouding
van de Eredienst
ZONDAG 21 JULI: SAMEN ONDER EEN DAK DIENST
VAN SCHRIFT EN TAFEL OM 10.00 UUR
Voorganger: ds. B.E. de Groot
Ontvangstdienst: de dames P. de Hoog en E. Filius
Bloemendienst: mw. C.A. van Ee en dhr. C. van Ikelen
Kinderkerk: mw. L. Koster
Koffiedienst: fam. Selier
Organist: dhr. R.S. Brink
De collecten zijn voor KIA-Werelddiaconaat 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
Periode

Uiterste inleverdatum
kopij

Verschijningsdatum
vanaf…

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

27-04

13/10/’19 - 09/11/’19

30 september 2019

10 oktober 2019

Kerkblad-nummer
Jaargang

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

Van de jeugdouderling

Het warmere weer heeft zijn weg weer gevonden naar
Nederland (al stortregent het op het moment dat ik
dit typ buiten) en dus nemen de vakantiekriebels en
voorbereidingen weer de overhand om ons heen. Voor
ons als kinderkerkleiding betekent dit dat we moeten gaan
bekijken wie wanneer op vakantie is en of we de zondagen,
dat er in de vakantieperiode dienst is in onze kerk, er
gewoon een kinderkerkdienst kunnen laten zijn. In onze
laatste vergadering hebben we dan ook geroosterd tot na de
zomervakantie en ik kan vertellen dat er in de zomerperiode
gewoon kinderkerkdiensten zullen zijn!
Maar voordat het zover is, organiseren we eerst het uitje!
Dat zal gaan plaatsvinden op zondag 7 juli a.s. Ik ga nog
niet álles verklappen natuurlijk, maar leuk gaat het zeker
weer worden! Het thema van de dienst en het uitje dat
daarop volgt is “vogels” of beter gezegd (en nu citeer ik
ds. Kees, die die dag ook voor zal gaan): “voor alle vreemde
vogels die wij mensen zijn, is er plaats in Gods volière”.
Iedereen is dan ook van harte welkom om de verschillende
vogels te spotten in de dienst en met ons mee te gaan
op excursie na de dienst. We gaan -zoals vaak en graaggezellig met z’n allen op de fiets naar het vogelhospitaal in
Haarlem om nog wat meer te leren over onze gevederde
vriendjes. Het verdere programma is een beetje afhankelijk
van het weer. Maar bij warm weer raden wij u aan om
zwemspullen mee te nemen. Voorafgaand aan het uitje
willen we ook dit jaar eerst weer gezamenlijk picknicken in
de tuin of op het binnenplein van de kerk. Dat is altijd een
gezellige en lekkere bijeenkomst waar iedereen van harte
welkom is. De bedoeling is na al die jaren wel bekend, denk
ik, maar ik leg het voor de zekerheid nog even uit: als u mee
wilt doen met de picknick, neemt u die dag wat lekkers mee
(zoet of hartig). Al die lekkernijen stallen we uit op grote
tafels en delen we met z’n allen. Zo is er voor iedereen
genoeg en proef je soms dingen die je nog niet kende of
eerder proefde.
Het is voor ons wel handig als u laat weten dat u mee wilt
doen, zodat wij voor voldoende borden, bestek en drinken
kunnen zorgen. Opgeven mag u zich bij mij, persoonlijk of
via mail: henny.de.wit@quicknet.nl. Graag hoor ik ook of u
met uw (klein)kinderen meegaat met het uitje!
Voor nu en later: een hele fijne zomer gewenst en voor
iedereen die ver weg of dichtbij op vakantie gaat: goede reis
en een veilige thuiskomst! Maar wij hopen uiteraard dat u
pas na 7 juli weggaat of ervoor al terug bent, want het lijkt
ons gezellig als u er bij bent tijdens de picknick en het uitje!
Met een heel hartelijke groet namens ons allemaal,
HENNY

Wij zijn bijna aan het einde van het seizoen 2018-2019
en dat sluiten we traditiegetrouw af met een gezamenlijke
activiteit binnen of buiten het kerkgebouw. Vorig jaar hebben
we een spelletje laser-gamen gespeeld en dit jaar gaan we
het spel escaperoom doen in een zaal van de kerk.
Ik kan mij voorstellen dat niet iedereen weet wat voor spel
dit is. Het is zonder bord, pionnen, dobbelstenen of kaarten,
maar het is een doe-spel met een heleboel geheimzinnige
opdrachten. Als je de puzzeltjes goed oplost, dan kom je in
een volgende deel van het spel en zo kan je b.v. een moord
oplossen, ontsnappen of van een zinkend schip komen.
In Nederland reizen de escaperooms als paddenstoelen uit
de grond. Een spel duurt een uur en de kosten zijn redelijk
hoog (een uur kost ongeveer €100,00). Ik heb via JOP
(Christelijke jeugdorganisatie) een voorbeeld gekregen
van een escaperoom voor tieners in je eigen gemeente.
Deze heb ik aangepast en omgebouwd naar een versie, die
geschikt is voor onze ruimte en onze tieners.
We beginnen natuurlijk om eerst onze magen te vullen en
dan gaan ze (de tieners) proberen om de erachter te komen,
wat er met meneer Van Velsen gebeurd is...
Ik zal hieronder de brief zetten. Misschien kunt u onze
tieners wel helpen.

Gerard Spring-in-‘t- Veld
Recherche Velsen
Beste rechercheurs,

Zaterdag 15 juni 2019

Vrijdag 14 juni kwam er een melding binnen bij de
politie Velsen.
Meneer Herman van Velsen is overleden en gevonden in
zijn huis.
Jij en je team zijn gevraagd deze zaak te onderzoeken.
Jullie leidinggevende verwacht niets bijzonders.
Meneer van Velsen was al op leeftijd en slikte veel
medicijnen, waaronder medicijnen voor zijn hart. Dit is
bekend, omdat meneer geen onbekende bij de politie
was.
Bij het binnentreden van het huis van meneer van
Velsen krijg je het gevoel dat er iets niet klopt. Je
vraagt wat tijd om het huis, van meneer van Velsen te
onderzoeken maar je leidinggevende vindt dit onnodig.
Na wat aandringen geeft hij je de tijd 45 minuten de tijd.
In die tijd mag jij met je team naar aanwijzingen zoeken.
Is meneer van Velsen echt overleden aan een hartaanval
of is er meer aan de hand? Zoek de aanwijzingen in de
kamer. Lukt het jullie om in 45 minuten jullie voorgevoel
te bevestigen?
Heel veel succes!!!
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Zegt u nu, dat lijkt mij ook leuk om dit een keer te doen, dan
kan ik kijken of ik de escaperoom ook een keer voor u/je
kunt regelen in de consistoriekamer. Een groep bestaat uit
4 tot 6 personen.
Met de jongeren gaan we in het najaar afspreken. De
meeste jongeren wonen buiten Velsen, maar ontmoeten
elkaar met enige regelmaat op feesten en partijen. Natuurlijk
blijven wij ze volgen zoveel als dat kan en lukt.
Tot zover maar weer en de volgende keer hoort u of de
tieners ontsnapt zijn uit de escaperoom en wat er nu echt
gebeurd is met Herman van Velsen.
YVONNE BAX

Ite, missa est…
In januari verleende het Engelmunduskoor in de Petrakerk
medewerking aan de uitvoering van MISSA, de muzikale
voorstelling in 11 delen over het ontstaan van Holland.
Niet alleen in IJmuiden, op 7 andere plekken werd dit
muzikale spektakel ook uitgevoerd. De allerlaatste keer
was zondagavond 26 mei in het Zuiderparktheater in
Den Haag. Zangeressen en zangers die eerder elders
hadden meegewerkt waren nu uitgenodigd om samen een
gelegenheidskoor te vormen voor dit slotconcert.
En zo trok een delegatie uit ons koor die zondagmiddag
richting Den Haag: Drie sopranen, twee alten, twee tenoren
en Pieter als tweede chauffeur. Op het allerlaatste moment
hadden we nog kledingvoorschriften gekregen: We waren
allemaal in stemmig zwart gehuld. En zo arriveerden we in
het Zuiderpark.

geblazen. We maakten van de gelegenheid gebruik een
wandelingetje te maken door het mooie Zuiderpark. Weer
terug in de kleedkamer. We zouden toch een Indische
maaltijd krijgen? Het was inmiddels gaan regenen en ook de
wind stak op. Een medewerker van het theater verscheen
ten tonele met de mededeling dat de maaltijd in de ruimte
onder de tribune werd geserveerd. En inderdaad daar
mochten we een bakje vullen met nasi. Niet meer dan twee
gehaktballetjes per persoon... Het smaakte overigens niet
verkeerd.
En toen weer wachten in de kleedkamer. De voorstelling
begint een kwartier later dan was aangekondigd. Onder
moeders paraplu naar het toneel. Wij mogen tegen de
achterwand plaats nemen. Het zeildoek hangt hoog. Wij
staan droog. Dat kan je niet zeggen van de ongeveer 40
toeschouwers. Zij zitten ineengedoken, schouder aan
schouder, onder grote stukken plastic. Dit wordt geen
romantische lenteavond. De regen komt met bakken uit de
lucht. De wind wakkert aan. De muzikanten moeten met
knijpers en tape hun muziek in het gareel houden. De storm
laat zich ook horen via de microfoon van presentatrice
Marga van Praag. We beginnen en het wordt een mooie
uitvoering: “Welkom hier in Hollandia, waar de brede
rivieren door oneindig laagland gaan. Hoorn stuift bij de
Kennemer kornuiten binnen. Jonker Frans viel ook gemeen
en Rotterdam liet zich bijna kisten. Maar je wist het: Je
loopt nooit alleen. Geef Hollandia weer identiteit door ook
heden ons verleden te weten…” Na het slotakkoord klinkt
er applaus vanaf de tribune. Wij, op onze beurt, klappen
voor de toeschouwers die drijfnat heel moedig hebben vol
gehouden. Het was al met al een mooie happening, waar
we met veel plezier aan hebben mee gedaan.
Het Engelmunduskoor is nu met zomerreces. In oktober
laten we weer van ons horen.
HANS HOEKSTRA

Expositie Cor Dik (1906-1975)
MET BIJDRAGE VAN HESTER DIK (1967)
IN HET KADER VAN DE FONDSENWERFACTIE VOOR
RESTAURATIE VAN HET FRESCO VAN COR DIK
UIT 1956

Daar was het even zoeken. Ook dit keer is de organisatie
heerlijk chaotisch. Na enig rond dwalen belandden
we in een wat haveloze kleedkamer in afwachting van
mede-koorleden. Die druppelden stuk voor stuk binnen.
Uiteindelijk bestond het koor uit zeggen en schrijven 19
deelnemers… Wij vormden dus met ons achten – onze
chauffeur verstaat de zangkunst ook – de harde kern van
het geheel. Daar stonden we in onze zwarte outfit. “We
lijken wel begrafenisondernemers”, fluisterde ik tegen de
man naast mij. “Dat ben ik ook!”, zei hij breed glimlachend.
Toen dook de dirigent op. Een leuke vakman. Onder zijn
leiding oefenden we met elkaar de liederen, die ons nog
heel bekend voorkwamen. Daarna was het weer wachten
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In de maanden juli en augustus is er in onze kerk een
expositie met werk van de 20e-eeuwse schilder Cor Dik
(1906-1975) te bezichtigen.
De expositie staat in het teken van de restauratie van
het fresco door Cor Dik uit 1956, in de voormalige
banketbakkersschool De Berkhoff te Amsterdam. De
opbrengst bij verkoop (uit familiebezit) komt ten goede aan
de fondsenwervingsactie ten bate van restauratie van zijn
fresco. Er is een documentaire over zijn leven en werk te
zien, en een doorlopende powerpoint over het fresco.
Er zijn schilderijen, aquarellen en grafiek, zoals litho’s en
Bijbeltekeningen in gewassen inkt.
Cor Dik
Cor Dik werd nu eens als impressionist of realist, dan
weer als expressionist gezien. Voor Dik zelf waren al

gemeentemonument, met het fresco van Cor Dik is een
mooi voorbeeld van hoe een wandkunstwerk als integraal
onderdeel van het gebouw gekoesterd wordt.
Velsen
Cor Dik woonde aan het begin van zijn huwelijk in Velsen.
Zijn vrouw Sies had hij leren kennen omdat zij beiden
lesgaven aan School G in Velsen.
Al tijdens deze verplichte jaren voor de klas was hij altijd
aan het tekenen. Dat werd oogluikend toegestaan omdat hij
zijn werk goed deed.
Zo zijn veel van zijn toenmalige leerlingen uit Velsen rond
1930 vereeuwigd. Speciaal voor deze expositie zijn een
aantal van die tekeningen geselecteerd.

deze ismen onbelangrijk. Zijn werk kenmerkte zich door
een onophoudelijk zoeken naar een innerlijke atmosfeer.
Hij volgde de ontwikkelingen van de moderne en de
naoorlogse abstracte kunst met belangstelling, maar bleef
zelf vasthouden aan de werkelijkheid. In de traditionele
genres portret, landschap en stilleven ontwikkelde hij
een kenmerkend handschrift, met heldere composities
opgebouwd uit ‘gekleurde’ grijstinten.
Als zoon van een kuiper kon hij niet naar de kunstacademie.
Hij doorliep de Rijkskweekschool in Haarlem, ook wel
de ‘Universiteit voor arme jongens’ genoemd. Na de
verplichte vijf jaar voor de klas koos hij definitief voor het
kunstenaarschap. Zijn vrouw, onderwijzeres Sies DikNoorman steunde hem hierbij. Van 1945 tot 1965 woonde
en werkte hij in Amsterdam, waar hij een aantal grote
projecten realiseerde. Hij daagde zichzelf uit om zo veel
mogelijk verschillende technieken onder de knie te krijgen.
Een van de resultaten was een fresco van 80 m2 over
twee etages, dat hij in 1956 in de Banketbakkersschool in
de Wibautstraat mocht aanbrengen. Aanvankelijk kreeg hij
alleen materiaalkosten vergoed, maar de gemeente was
zo tevreden over het resultaat, dat hij achteraf toch een
honorarium ontving.
Naoorlogse wandkunst
In de wederopbouwperiode (1945 tot 1970) zijn in openbare
gebouwen een groot aantal monumentale wandkunstwerken
gerealiseerd als integraal onderdeel van de architectuur.
Kunstenaars experimenteerden met nieuwe technieken
en materialen zoals baksteenreliëf, glas in beton en glas
in metaal. Amsterdam had bijna tweehonderd van deze
kunstwerken, die het optimisme en de vernieuwing van de
naoorlogse jaren uitstralen.
Veel daarvan zijn er inmiddels verloren gegaan omdat
juist gebouwen uit die periode worden gesloopt of
getransformeerd. De restauratie van De Berkhoff, een

Familie Dik
De expositie is een echt familieproject: samengesteld
door twee kleindochters van de kunstenaar: Iris Dik
(kunsthistoricus en projectleider van Stichting Cor Dik) en
Hester Dik (kunstenaar en sieradenmaker). Een andere
kleindochter, Anna Eijkelboom, is bestuurslid van Stichting
Cor Dik.
Er is zelfs een directe relatie tussen de familie Dik en
de Engelmunduskerk. Willy van Wetter (weduwe van
zoon Simon Dik), is de zus van wijlen Corrie Bresser, de
voormalige koster van de kerk, waarmee Anton Bresser
haar zwager, en Marco en Petra haar neef en nicht zijn.
Hester Dik
Speciaal voor de gelegenheid zijn er ook werken van
Hester Dik te zien. Voor haar contrastrijke portretten op
doek en papier neemt ze vaak kunstenaarsportretten als
uitgangspunt, ook van Cor Dik.
Verder enkele werken uit haar recente serie ‘Tafels’:
smakelijk geschilderd, in verdunbare olieverf en gewassen
inkt tonen ze de resten van gekookte eieren en mosselen
na de maaltijd.
‘Nature Morte’ meets Instagram – als eigentijdse variant op
het stilleven. Net als bij haar grootvader staat bij Hester het
proces van het schilderen centraal.
www.cordik.nl  •  facebook: Cor Dik, schilder  •  
Wikipedia: Cor Dik
www.hesterdik.com  •  instagram: hester.dik
De expositie wordt geopend op zondag 7 juli om 14:00 uur
met een speciale gast, een inleiding op de expositie en een
drankje.
Op 11 augustus is er een middagprogramma over Cor Dik
en het fresco van 14:00-16:00 uur, waar over meer in de
volgende nieuwsbrief.
De opbrengst bij verkoop van het werk van Cor Dik (uit
familiebezit) komt ten goede aan de fondsenwervingsactie
ten bate van restauratie van zijn fresco. Ook Hester Dik
staat daar een percentage aan af bij verkoop van haar werk.
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REKENING & VERANTWOORDING
Jaarrekening van het College van Diakenen 2018
De heer K. Gesink licht het door hem samengestelde
financiele jaarverslag van de diaconie over het jaar 2018
toe. De rekening van baten en lasten over het jaar 2018
sluit met een positief saldo van EUR 3923,-.
De inkomsten zijn in 2018 gestegen ten opzichte van het
jaar 2017, mede door hogere bijdragen van collectes en
giften. De inkomsten uit onroerend goed (Kerkplein 5) en
rente van certificaten en bankrekeningen bleven nagenoeg
gelijk. Verheugend is het feit dat Kerkplein 5 in 2018 het
gehele jaar was verhuurd.
De totale uitgaven zijn in 2018 gedaald ten opzichte van het
jaar 2017. Weliswaar stegen de uitgaven voor onderhoud
Kerkplein 5 en lasten voor kerkdiensten en kerkelijk werk,
maar daar staan lagere kosten voor het ouderenwerk
tegenover.
Ook in het jaar 2018 hebben we net zoals in 2017 de
bijdragen aan instellingen gelijk gehouden. Er zijn wel extra
donaties verricht aan Noodhulp voor Sulawesi (collecte en
een bijdrage uit het Noodfonds) en een vluchtelingen-project
op Lesbos.
Het vermogen is iets afgenomen ten opzicht van 2018
vanwege (eenmalige) aankoopkosten van hoogrenderende
rente-certificaten die de afgeloste staatsobligaties hebben
vervangen. Hier tegenover staan beduidend hogere rente
inkomsten in vergelijking met het rendement over de overige
geldmiddelen.
In de jaarrekening is zoals gebruikelijk ook het kasboek
van het Open Vensterwerk Velsen-Zuid/IJmuiden-Oost
opgenomen.
De voorzitter van de kerkenraad heeft de heer K. Gesink
bedankt voor het vele werk dat hij op zorgvuldige wijze als
penningmeester heeft verricht voor de jaarrekening 2018 en
tevens voor de mondelinge toelichting aan de kerkenraad.

De kascommissie, de heren
Mak en de Vlieger, is akkoord
met het jaarverslag 2018. De kerkenraad heeft op grond
hiervan de penningmeester en daarmee de gehele diaconie
decharge verleend voor het jaarverslag 2018.
Gemeenteleden kunnen de jaarrekening inzien, na het
maken van een afspraak, bij de penningmeester van de
diaconie: de heer K. Gesink, tel. 06-57882490

Bloemengroet
De bloemen uit de diensten in
de Engelmunduskerk gingen
met onze hartelijke groeten naar
onze gemeenteleden
28 april Mevrouw van der Lugt-Veldheer
Mevrouw van Rijn-Hollaar
5 mei

Mevrouw de Jong-Huizinga
De heer Guijt

12 mei

De heer Brandwijk
Mevrouw Schotvanger

19 mei

De heer van Oosterom
Mevrouw Hop-Broek

26 mei

De heer en mevrouw Alsema
Mevrouw Schouten-Noordzij

2 juni

De heer Weening
Mevrouw Drijver-Warmendam

9 juni

Mevrouw van Putten-Kraayeveld
De heer Luit
De heer Bastmeijer

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
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UIT DE KERKBANKEN
Dank

Verzet tegen de vergetelheid?

Tijdens zijn korte verblijf in “De Heideberg”, mocht mijn man
nog genieten van de bloemen uit de Engelmunduskerk.
Ook na zijn overlijden kregen wij veel medeleven vanuit uw
midden.
Dat heeft ons goed gedaan en getroost.
Wij danken u daar hartelijk voor.

Op begraafplaats De Biezen
is Gualtherus (sjiek voor
Walter) Doedes begraven.
Predikant van de
Nederduitsch Hervormde
gemeente te Velsen, zo
vermeldt de grafsteen.
Hij stierf in 1879, 33 jaar oud.
Zijn weduwe -hij was al
eerder getrouwd geweest
Johanna Doedes-Ketelaar
stierf in 1927 en vertrouwde
het onderhoud van het graf
toe aan de Diaconie van
de Hervormde gemeente te Velsen met een bescheiden
jaarlijkse bijdrage.
Met deze opdracht gingen de twee diakenen, Heleen en
Ineke, naar De Biezen en borstelden het graf grondig
schoon. Ontdaan van mossen werden de letters met een
beetje inspanning weer leesbaar.

ADRI BEL-KRAMER EN KINDEREN

Aan de gemeenteleden van de Engelmunduskerk
Wij zijn verhuisd per 01-04-’19. Thea en Jan van Vliet.
Gewoond hebbende in de van Broekuijzenstraat 5.
Ons nieuwe adres is Lange Nieuwstraat 247,
1972 GJ IJmuiden.
Als lid van de Engelmunduskerk zijn wij weer terug in de
Ichthuskerk. Na verschillende kerken bezocht te hebben:
Engelmunduskerk, Goede Herderkerk, Braambos,
Bethelkerk, Petrakerk, zijn wij na belijdenis en getrouwd te
zijn, na 60 jaar terug. Voor ons weer een vertrouwde plek in
de Ichthuskerk.
Het gaat u goed.
THEA EN JAN VAN VLIET

Groot onderhoud orgels
Afgelopen tijd heeft er noodzakelijk groot onderhoud
plaatsgevonden aan beide orgels in onze Engelmunduskerk.
Bij het koororgel is de stabiliteit van de houten pijpen
verbeterd, waardoor
het instrument nu beter
stemming houdt.
Het hoofdorgel (1973) is
totaal schoongemaakt. Alle
pijpwerk is uitgenomen
en gereinigd. Bij enkele
pijpen (fluiten 8vt) wordt
een vorm van corrosie
geconstateerd.
Aandachtspunt voor
volgend jaar.
Windladen en kleppen zijn
schoongemaakt. De totale
orgelkas is ontdaan van
stof. Orgelfront is weer
blinkend.
Klavieren, pedaal,
mechaniek weer zoals het
hoort.
Daarna weer totaal gestemd. Ik spreek uit ervaring, en vind
dat het orgel nu weer geweldig klinkt. Een lust om op te
spelen!.
Dank aan allen die dit project tot een succes hebben
gemaakt.
JAAP HARINGA

En dan komt de vraag
in je op: waarom
willen mensen dat hun
graf jaarlijks wordt
onderhouden?
Is het een
‘verzet tegen de
vergetelheid?’
Door een stille hoop
dat hun namen op
de grafsteen nog
eens hardop worden
opgelezen?
Welnu, dat is gebeurd.
En daarna werd
het weer stil op de
begraafplaats.
Niet helemaal stil, want een onderhoudsmedewerker van
de begraafplaats zag beide dames aan het werk en begon
een gesprek over dit oudste gedeelte van De Biezen en dat
hier voornamelijk notabelen zijn
begraven.
Zo werd de diaconale opdracht
voltooid.
Rest ons nog de laatste tekst te
lezen op de grafsteen:
‘Jezus zegt: ”Waar Ik ben, daar zal
ook Mijn dienaar zijn”.
Vergetelheid blijkt een Vriend.
Gualtherus Doedes

ROB DE RIJK
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Gezellige afsluiting seizoen Aangepaste
Gezinsdiensten
Het jaarthema van het afgelopen seizoen
was  “varen”
Met een aantal sub-thema’s
In September begonnen we met het scheppingsverhaal dat
natuurlijk al over “water” ging.
In oktober ging het over “Mozes in het biezenmandje”. Een
vrijwilliger van de KNRM kwam met heel veel attributen,
waaronder een reddingsboei, vertellen over “het redden
van” en wat je daarvoor nodig hebt.
We hebben in deze dienst ook met elkaar het avondmaal
gevierd.
Met kerst hebben we het thema even losgelaten en gewoon
een prachtige Kerstdienst gevierd.
In februari ging het over “vertrouwen” en luisterden we naar
het verhaal van “Jezus die over het water liep”.
In maart was “Jona” aan de beurt.
En zondag 2 juni zaten we allemaal “In hetzelfde schuitje”.
Dat schuitje stond op het liturgisch centrum. Het was een
prachtige boot. Alleen het zeil was behoorlijk gescheurd,
maar het had de storm doorstaan.

Ds. Greet Bijl en Ds. Kees Lous namen om de beurt plaats
in de boot. Zij vertelden over het schip waarin ook Paulus
zat. Het schip kwam in een storm terecht en de mensen
op het schip waren doodsbang. Maar Paulus vertelde de
mensen dat ze moed moesten houden en op God moesten
vertrouwen.
Dat vertrouwen liep als een rode draad door het hele
seizoen. Dat je weet dat God je nooit in de steek zal laten.
Van dat vertrouwen in God hebben we ook gezongen in de
geloofsbelijdenis.
U mag het zelfs zingen.
Geloofsbelijdenis
Ik geloof dat God mij nooit alleen zal laten staan,
want Hij is mijn Vader, die mij altijd bij zal staan.
Zo zal hij mij leiden in de strijd van het bestaan;
dit is mijn geloof in God.
Refrein: Glorie, glorie halleluja (3x)
Dit is mijn geloof in God.
Ik geloof dat God voor mij Zijn Zoon gegeven heeft,
Die aan ’t kruis voor al mijn schuld zo zwaar geleden heeft.
Jezus Christus, die voor mij het Licht der wereld heet,
dat is mijn geloof in God.
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Refrein:
Ik geloof dat God voor mij niets wil dan dat ik leef,
Hij wil vrede en geluk, geen haat en ook geen angst.
Ik geloof dat Hij vandaag en altijd leven geeft
dat is mijn geloof in God.
Refrein:
Zoals altijd komen we na de dienst bij elkaar voor koffie/
thee/fris en iets lekkers.
Maar daarna stond op de binnenplaats van de kerk de
barbecue klaar.

De kookgroep bestaande uit Arjan,Gerda, Lotte, Jelle en
Nienke van Rijn had een fantastische maaltijd voorbereid.
Schalen met heerlijke salades, vruchten, brood, sauzen.
Te veel om op te noemen. Zij hebben er veel werk aan
gehad maar deden het met plezier vertelden ze. Een groot
compliment komt hen toe. Hartelijk dank.
Maar ook de mensen van de organisatie die zich iedere
keer weer inzetten om de diensten mogelijk te maken
verdienen lof.
In september begint het nieuwe seizoen weer in onze
Engelmunduskerk. De volgende dienst is op 8 september
om 15.00 uur.
We noemen het “aangepaste gezinsdiensten” omdat ze zijn
opgezet voor mensen met een beperking. Ze komen naar
de diensten met ouders en andere familie. Maar iedereen
is natuurlijk van harte welkom. Laat u niet weerhouden. Het
zijn hartverwarmende ervaringen.
JOKE STAM

Taxi
Halen en brengen
een lieve chauffeur
die ons naar de kerk brengt
van deur tot deur.
Zij reden wekelijks
de kerkdeuren plat.
Wij zijn daarvoor dankbaar
en wij waarderen dat!

MARTHA V.D. DUIN

NIEUWS UIT DE PASTORIEËN
NIEUWS VAN DS. LOUS
STOEIEN-MET-TEKSTEN                     
Eind mei was de laatste voorbereidingsbijeenkomst van
stoeien-met-teksten voor de zomervakantie. De dienst werd
gehouden op 2 juni jl. Na de zomer hopen we de draad
weer op te pakken met een nieuwe serie. Collega Barbara
en ik gaan weer nieuwe data prikken. In een volgende editie
van Samen zetten we die data voor u op een rijtje. U kunt
deze data alvast in uw eigen agenda noteren.
OECUMENISCHE KOFFIE-OCHTENDEN
De maandelijkse oecumenische koffie-ochtenden mogen
zich steeds in een goede belangstelling verheugen.
De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdagmorgen
20 juni. Zoals altijd staat de koffie klaar om 10 uur. Dit
keer is de Ichthuskerk de gastkerk. De koffie wordt
uitgeschonken in de Ichthusburcht, ingang Fahrenheitstraat.
De koffie-ochtend van juli, hartje zomer, wordt gehouden
op donderdag 18 juli. Op die dag zet het Apostolische
Genootschap aan de Doorneberglaan de deuren open.
Komt u gerust eens langs voor een ontspannen ontmoeting
en een met zorg gezette kop koffie!

Groet

In deze tijd van het jaar zijn veel gemeenteleden op
vakantie, maar er zijn ook heel veel thuisblijvers. Hopelijk
kunnen velen zich weer in deze zomermaanden weer
opladen om na de zomer met hernieuwde energie de draad
weer op te pakken. Een hartelijke groet vanuit
’t Roode Hart 9 aan u allen!
DS. KEES LOUS

IN MEMORIAM EELCO DE BOER           
Op 24 april overleed op de leeftijd van 87 jaar Eelco
de Boer. De laatste jaren woonde hij in Huis ter Hagen,
daarvoor aan de Van Maerlantlaan. Op de rouwkaart
staat: ‘Onvoorwaardelijke liefde voor ons. Een groot hart
met ruimte en plek voor iedereen!’ Dit tekende hem ten
voeten uit, want in Eelco gedenken wij een betrokken
en meelevend gemeentelid. Jarenlang was hij diaken
in de kerkenraad van de Engelmunduskerk. Met veel
enthousiasme heeft hij vele jaren de baspartij in het
Engelmunduskoor meegezongen en ook op die manier zijn
steentje aan de gemeente bijgedragen. Eelco hield ook van
schilderen. In zijn appartement in Huis ter Hagen waren

zijn creaties te bewonderen.
In Velsen was Eelco bekend:
in zijn werkzame jaren was
hij een geliefde leraar, hij gaf
onder andere geschiedenis.
Zo kende hij heel veel mensen
en velen kenden hem.
De laatste jaren werd zijn gezondheid steeds brozer.
Daarom was een aantal jaren geleden een verhuizing naar
Huis ter Hagen noodzakelijk. Op 2 mei hebben we afscheid
van Eelco genomen en is hij na een plechtigheid in de aula
van Westerveld aldaar ter aarde besteld. Wij wensen zijn
beide dochters met hun gezinnen Gods vrede toe om dit
verlies een plaats te geven.
IN MEMORIAM GERRIT JAN JASPERS
Op 21 mei overleed in het W.F. Visserhuis, op de leeftijd
van 87 jaar, Gerrit Jan Jaspers, bij iedereen bekend als
Jan Jaspers. Jan hield van eenvoud. Hij groeide op in een
steeds groter wordend gezin, waar het altijd gezellig was
en iedereen kon aanschuiven. Hij heeft altijd hard gewerkt
in het transportbedrijf van zijn vader. In de spaarzame
vrije tijd was hij er 100% voor zijn gezin: hij was een echte
familieman. Hij was zorgzaam en geduldig.
Na zijn pensionering onderhield hij met veel verve een
volkstuintje in Velsen-Zuid. Jan stond met een knipoog
in het leven: hij hield van een grapje en zag altijd de
positieve dingen: Jan was optimist. De laatste jaren nam
zijn gezondheid stukje bij beetje verder af. Vanwege de
toenemende zorg die nodig was, verhuisde hij en zijn vrouw
Hennie vorig jaar vanuit de Kortenaerstraat naar het W.F.
Visserhuis.
Het vertrouwen op God, zijn geloof, beleefde hij onder
andere in de liederen die op zaterdag bij Nederland Zingt
ten gehore werden gebracht. Hij zei: ’Ik weet aan wie ik
mij vertrouwe’ (lied 245:3). In vertrouwen op God is hij
overleden. In de afscheidsdienst op 27 mei op Duinhof,
waarin Psalm 84 werd gelezen, hebben we ook dat lied
gezongen. Daarna hebben we hem naar zijn laatste
rustplaats begeleid. Wij wensen zijn vrouw Hennie, de
kinderen en de kleinkinderen Gods nabijheid toe in deze tijd
van gemis.

Opscheppen is alleen leuk als je honger hebt.
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NIEUWS VAN DS. DE GROOT
TERUGBLIK
Pinksteren was dit jaar extra bijzonder. In de dienst op 9 juni
is Hendrik Bastmeijer gedoopt. Wie als volwassene gedoopt
wordt, maakt zelf die keuze en dat geldt in de Protestantse
Kerk als belijdenis. Hij is nu dus belijdend lid van onze
gemeente. Hij heeft in de dienst een gedicht voorgedragen,
dat hij zelf geschreven heeft, waarin hij beschrijft, dat Jezus
als het ware met je meegaat, als je gedoopt bent. Welkom
in de gemeente van de Engelmunduskerk, Hendrik!
VOORUITBLIK
Nu Pinksteren en daarvoor al Hemelvaart achter de rug
zijn - overigens mooi om zoveel gemeenteleden te
zien bij de Hemelvaartsdienst in de Oud Katholieke
Engelmunduskerk - breekt de groene tijd aan, ook wel de
zondagen 'door het jaar heen'.
Maar zo gewoon is het allemaal niet. Op 30 juni
verwelkomen we koor United in de dienst. De week daarna,
op zondag 7 juli, verzorgt ds. Kees Lous de overstapdienst
van de kinderkerk. Dit wordt een 'vogeldienst'. Op 14 juli

is er dan wel een 'gewone
dienst'. Daarna hebben we
ons zomerrooster met de
Ichthuskerk. Dat leest u in het
volgende kerkblad.
CLASSISPREDIKANT
Op maandag 24 juni verwelkomt de kerkenraad onze
classispredikant ds. Peter Verhoef. Met de nieuwe indeling
van 11 classes (voorheen 74) is er een nieuwe functie
in het leven geroepen, die van classispredikant. In onze
classis Noord-Holland is dat ds. Peter Verhoef. Hij heeft
een gesprek met de beide predikanten en 's avonds is hij
aanwezig bij een deel van de kerkenraadsvergadering. We
zullen hem uitnodigen om een keer op een zondag voor te
gaan, zodat u hem ook kunt ontmoeten.
Met een hartelijke groet voor alle lezers van dit blad,
DS. BARBARA DE GROOT

BERICHTEN VAN ELDERS
Tijd geven, tijd krijgen, bijzondere tijd
In de week van 28 sept t/m
5 okt 2019 organiseren wij
een vakantieweek voor
mensen die niet zelfstandig op
vakantie kunnen. Dit vanwege
hun lichamelijke beperking/
zorgvraag.
Wij bieden dit aan in het luxe
aangepaste zorghotel Nieuw Hydepark in Doorn. Gelegen in
een bosrijke omgeving midden in de natuur.
In deze week staat aandacht en tijd nemen, centraal.
Een enthousiaste vrijwilligers groep maakt dit mogelijk.
Wij zijn echter op zoek naar jou als zorg-professional om de
continuïteit van zorg mede te waarborgen.
Ben jij een Big geregistreerd verpleegkundige of een actief
werkende verzorgende IG en toe aan een leuke uitdaging?
Dan zijn wij op zoek naar jou!!!
Deze bijzondere ervaring in ruil voor jouw ervaring.
Nieuwsgierig?
Op onze website www.pszv.nl vind je bij “ in gesprek met”,
de verhalen van onze gasten en vrijwilliger.
Contact of vragen:
Mail naar info.pszv@gmail.com
Of vul het contactformulier in op www.pszv.nl
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Dorpskerken
In Nederland komt een
heuse beweging van
dorpskerken op gang.
Kerken in kleine kernen
krijgen toekomst,
wanneer zij hun blik
naar buiten richten en
zich verbinden met wat
er in hun dorp speelt.
Vanzelfsprekend is dat niet. Er is beslist een wisseling
van perspectief nodig, zegt praktisch theoloog Jacobine
Gelderloos. Vorig jaar promoveerde zij op een onderzoek
naar dorpskerken. Zelden bracht een promotie zoveel
op gang in de kerk. Nu is Gelderloos projectleider
dorpskerkenbeweging in de Protestantse Kerk.
Gelderloos: “Als beleidsmakers schreven of spraken over
de leefbaarheid op het platteland, was de kerk doorgaans
buiten beeld. Of hooguit in beeld als markant punt in het
landschap: de kerktoren boven de bomen uit. Misschien
komt dat omdat de huidige generatie beleidsmakers niets
meer heeft met de kerk. De scheiding tussen kerk en
staat werd een scheiding tussen kerk en samenleving.

Daarnaast focuste de theologie zich vooral op de kerken in
de grote steden. Terwijl er op het platteland zoveel aan de
hand is. Op kerkelijk gebied, zoals samenwerking tussen
gereformeerd en hervormd, en samenwerking tussen
verschillende dorpen. Maar ook wegtrekkende inwoners,
krimp, wegvallende voorzieningen.” Zo werd de dorpskerk
een ondergeschoven kindje. Als de school sluit, dan is het
dorp in rep en roer. Worden er geen kerkdiensten meer
gehouden, dan gaat men over tot de orde van de dag.
“In Engeland is dat compleet anders. Daar denken ze
al decennialang na over de toekomst van de kerk in the
countryside.”
De blik van de dorpskerk moet van binnen naar buiten.
“Alle nadruk op organisatie en fusievorming heeft de blik
behoorlijk naar binnen gericht. Ik stel een wisseling van
perspectief voor. Kijk wat er in je omgeving speelt en
waar dat ons raakt. Op vakantie in Engeland stuitte ik op
een bundel artikelen ‘Faith and future of the countryside’.
Daarin was aandacht voor ontwikkelingen op het platteland:
ontvolking, veranderende woningmarkt en zorgaanbod, het
verdwijnen van voorzieningen, de problemen van boeren,
toerisme. Geen enkele keer ging het over de krimp van de
kerk.
Met het verleggen van de focus verdwijnen de zorgen
over krimp en leegloop van de kerk naar de achtergrond.
Natuurlijk moet je blijven roeien met de riemen die je hebt,
maar het helpt je om je aandacht te verleggen.”
Religieus dorpsleven is breder dan kerkelijk
dorpsleven.
“Kijk naar de herdenking op 4 mei, die vaak plaatsvindt in
de kerk. Wat vervolgens plaatsvindt, raakt aan alle kanten
het wezen van kerk en geloof. De burgemeester houdt
een speech over vrijheid, die resoneert op de preek van
de zondag daarvoor. Kinderen dragen zelfgeschreven
gedichten voor, die sterk op gebeden lijken. Een nietkerkelijk ensemble zingt ‘Notre Pèreen ‘Abide with me’.
Daar liggen raakvlakken, zoals ook in de toenemende
aandacht voor Allerzielen, vieringen van Kerst op de
openbare basisschool, concerten in de lijdenstijd. Op die
momenten ontvouwt zich religieus leven dat breder is dan
het kerkelijk dorpsleven.”
Woont God nog in het dorp als de kerk haar deuren
sluit?
“Ja en nee. Ik was bij de overdracht van een kerk aan
de Stichting Oude Groninger Kerken. Feitelijk veranderde
weinig. De gemeente huurt nu op zondag het gebouw
voor haar dienst. De toon was: we geven de kerk terug
aan het dorp. Terwijl die gemeente zo haar best had
gedaan om het dorp bij de kerk te betrekken. Benadrukt
werd de cultuurhistorische waarde van het gebouw. Alsof

de religieuze geschiedenis daar geen inherent deel van
uitmaakt. Het voelde voor mij toch alsof God buiten de deur
was gezet. Aan de andere kant: in individuele bewoners
leven kerk en religiositeit door. De momenten waarop je
dat als dorp samen beleeft, worden schaars. Maar ze
verdwijnen niet helemaal, er blijven sporen van God.”
De dorpskerkenbeweging is driekwart jaar onderweg,
wat is bereikt?
“Drie dorpskerkambassadeurs reizen door het land om
kerken te bezoeken en verhalen op te halen. We hebben
contact met 120 dorpskerken. We hebben een website
met praktijkverhalen en werkvormen, ruim 500 abonnees
ontvangen onze nieuwsbrief, er is een facebookgroep
met ruim 250 leden. Er zijn workshops verzorgd, lezingen
gegeven, artikelen geschreven. We linken kerken aan
relevante organisaties, zoals de Vereniging voor Kleine
Kernen. De beweging komt goed op stoom omdat er al veel
beweging was. Dorpskerken doen al veel en hebben goud
in handen. In een samenleving die zo gefragmentariseerd is,
vormen kerken een plek om samen te komen. Dat is uniek.
Dorpskerken wisselen ervaringen en goede voorbeelden
uit. In Rolde interviewde de predikant in de sportkantine
dorpsgenoten over hun werk. In Ternaard schafte de kerk
samen met de dorpsraad een sneeuwschuiver aan, de kerk
zorgt voor het zout. Er gebeurt al veel goeds.
Naast tips en tricks is er ook behoefte aan verdieping en
bezinning. Er is nog veel te doen, we zijn nog maar net
begonnen!”
Hebben dorpskerken de menskracht om de bakens te
verzetten?
“Dat moet blijken. Ik adviseer om eerst eens de
grensgangers in kaart te brengen: leden van de kerk die al
actief zijn in het dorp. De kerk levert nog steeds de meeste
vrijwilligers. Wat betekent het werk voor de kerk voor het
dorp, en andersom? Daarnaast vergroot samenwerking
het draagvlak van de kerk. Meer mensen raken betrokken,
op hun eigen manier. Ik organiseerde in Noordbroek een
kerkdienst op Open Monumentendag. We kregen het geluid
niet aan de praat. Stapt er een jongeman binnen die even
aan de knoppen draait en voilà! Hij had nog niet eerder
een voet over de drempel van de kerk gezet. In de dorpen
werken kerken met enige regelmaat samen. In Schildwolde
organiseren hervormden en vrijgemaakten samen een
kerstnachtdienst. Waar de kerk verdwijnt en kerkmuren
bijna letterlijk afbrokkelen, kan op de fundamenten een
nieuwe dorpskerk gebouwd worden.”
UIT: WOORD & WEG

Tekst: Kees Posthumus Beeld:
protestantsekerk.nl/dorpskerken

Het geloof is een stok om op te steunen, niet om anderen mee te slaan.
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WIJ HEBBEN GELEZEN
Als niet alles goed komt, wat dan?
Telkens wanneer de grote Rabbi Israël Baäl Shem-Tov zag dat er een ramp over het volk Israël zou komen ging
hij mediteren op een bepaalde plek in het woud; daar stak hij een vuur aan, zegde een gebed en het wonder
geschiedde, de ramp werd herroepen.
Later, toen zijn leerling, de beroemde Maggied van Mezzeritch, de hemel om voorspraak bad om dezelfde
redenen, ging hij naar dezelfde plek in het woud en zei: “Heer van het heelal, luister. Ik weet niet hoe ik vuur moet
aanmaken, maar ik ben in staat om het gebed op te zeggen”. En het wonder geschiedde.
Nog later ging Rabbi Moshé-Leib van Sassov naar het woud, om zijn volk te redden, en hij zei: “Ik weet niet hoe
ik het vuur moet aanmaken, maar ik weet de juiste plaats te vinden en dat moet voldoende zijn “. En het was
voldoende: ook toen geschiedde het wonder.
Toen was Rabbi Israël van Rizhin aan de beurt om het gevaar te bezweren. In zijn stoel gezeten nam hij het hoofd
in de handen, en hij sprak tot God: “Ik ben niet in staat om het vuur aan te maken. Ik ken het gebed niet, ik kan
zelfs de plaats niet terugvinden in het woud. Al wat ik kan is dit verhaal vertellen. Dat moet voldoende zijn”. En het
was voldoende.
Uit: Elie Wiesel, Vuur in de duisternis, Chassidische portretten en legenden
Het bovenstaande verhaal van Elie Wiesel ken ik al jaren.
Ik zocht het om voor te lezen tijdens de openingsviering
van de vergadering van onze classis (N-H),
maar kon het nergens vinden. Via de
website Boekwinkeltjes bestelde
ik het boek waar het in moest
staan. Ik vond het, las het en
ineens kwam het verhaal
in een ander licht te
staan.
Het was niet
voldoende
De laatste rabbi
weet niet meer
van het vuur,
het gebed en
de plaats. Maar
zijn kennis van
het verhaal is
voldoende om
het onheil af te
wenden, zo vertelt
Wiesel. Zo herinnerde
ik het me ook. Ik wilde
het voorlezen met de
bedoeling iets te zeggen
over de kracht van verhalen.
Maar tot mijn verrassing, tot mijn
schrik bijna, lees ik dat Elie Wiesel aan
dit verhaal een kort commentaar
tussen haakjes toevoegt:
‘Het was niet voldoende. Het bewijs: het gevaar is niet
geweken. Misschien kunnen we het verhaal niet meer
vertellen? Zouden we allemaal schuldig zijn? Zelfs de
overlevenden?’
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We weten waar hij, als overlevende van de Holocaust, op
doelt. Zijn commentaar geeft het verhaal een ernstige,
bijna beklemmende gelaagdheid. Wat als
zelfs de verhalen niet meer voldoende
zijn…?
Het is een afrekening met
optimistisch gepraat over
‘alles komt goed’. Niet
alles komt altijd goed.
Dat weet Wiesel als
geen ander. Wij
kunnen het ook
weten.
Je ziet hoeveel
levens geen kans
krijgen. Je ziet
wat verloren gaat
tussen mensen:
van scheidingen
tussen twee tot
oorlogen tussen
velen. Je ziet wat
verloren is gegaan
in de natuur. Niet alles
komt goed. Rampen
gebeuren dagelijks en die
ervaring is niet nieuw. Maar
hoe overleven we die ervaringen
zonder de verhalen?
Voor mij zijn de verhalen over God en van mensen
onmisbaar om beter zicht te krijgen op wat er in me en om
me heen gebeurt en gaande is. Ze helpen om in beweging
te komen en voorkomen een leven in lijdzaamheid en
vergetelheid.

Wat is er over?
Vanuit het commentaar van Wiesel herlees ik het verhaal
over gebed, vuur en heilige plaatsen. Ik lees minder
‘achterover leunend’, denk ik, maar meer vragend. Waar
gaat het vuur over? Hoe maak je dat ook al weer? Ik lees
het als de vraag naar inspiratie: waarom doe ik wat ik doe?
Wat vuurt mij aan? Wat zijn mijn idealen?
Wat gaat verloren als we het gebed niet meer weten? Ik
verbind het met de vraag nar de spirituele taal, geloofstaal.
Wie kan daar eigenlijk nog wijs uit worden? Wie zegt dat het
werkt?
Heilige plaatsen doen me denken aan markeringspunten
en rituelen. Waar zijn ze te vinden en wat betekenen ze
nog? Wat voor de één heilig is, is voor een ander een
gruwel. Denk aan de discussie in de Protestantse Kerk over
seksuele identiteit, huwelijk en zegen.
Leven van verhalen
Ik denk dat ons diepste mens-zijn alleen verhalenderwijs
kan worden verteld en meegedeeld. In verhalen wordt
gelachen, gehuild, geklaagd en gejubeld. Daardoor ontstaat
verbinding tussen mij en de ander en tussen mij en de
Ander. In verhalen wordt niet alles opgelost en niet alles
komt altijd goed.

Daar kunnen we niet omheen, maar moeten we dóórheen.
Ik zie de kerk als hoedster van verhalen. Die van God en
die van en over mensen. Ze helpen om het leven te leven in
goede én kwade dagen.
De vogels
‘Al wat ik kan is dit verhaal vertellen’, zegt Rabbi Israël
van Rizhin. Volgens Wiesels vertelling was het genoeg. Ik
associeer het met de woorden van Jezus over de vogels in
de lucht. Was Jezus geen of juist een groot vogelkenner?
Vogels hebben een gigantisch druk en een alles behalve
zorgeloos leven: muggen vangen, zaden kraken, kleintjes
voeden, continenten overvliegen… Maar hun aanblik,
zwevend in de lucht is een oerbeeld van vrijheid en
zorgeloosheid.
Het vertrouwen in de zorg van God waar Jezus op doelt, ligt
verscholen in Wiesels verhaal. Zijn ernstige commentaar
behoedt me voor zweverig, ongegrond optimisme.
De vogels van Jezus dagen me uit om vertrouwen te
hebben in het leven en er vol in te vliegen.
HANNEKE RUITENBERG IS PREDIKANT TE HEILOO EN LIMMEN

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters
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