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Een uitgestoken hand
Na de wonderbare spijziging wil Jezus alleen zijn. Hij dwingt
zijn discipelen in het schip te gaan en blijft alleen achter om
te bidden.
Bidden, heeft eens iemand gezegd, is het ademhalen van
de ziel. Zonder het gebed raak je in geestelijke ademnood.
En er is en gebeurt veel in de wereld dat je de adem als het
ware afsnijdt. Nu kennen we het gebed in meerdere vormen
zoals bijv. het dankgebed, het gebed waarin schuld wordt
beleden enz. Maar er is ook een bidden dat je “inbidden”
zou kunnen noemen. Met het inbidden wordt dan bedoeld,
in het gebed zoeken naar Gods
bedoeling met het leven, met
zijn plan met de wereld. Zo
zal Jezus zich in zijn gebed
ingebeden hebben in de weg
die Hij moest gaan “om alle
gerechtigheid te vervullen”
(Matt. 3:15).
Inmiddels zijn de discipelen
met hun schip op zee in zwaar
weer terecht gekomen. Het schip wordt geteisterd door een
storm en tot hun verbijstering zien zij tegen het krieken van
de morgen iemand over zee naar hen toe komen. En zij
schreeuwen het uit van angst.
Hoewel het hier gaat over het meer van Galilea, wordt
er over een zee gesproken. De zee is in de bijbel de
aanduiding van de dreiging, van het dodelijke. Het is het
beeld van de machten van de ondergang. “De zee was niet
meer” zegt Johannes in zijn visioen van een nieuwe hemel
en een nieuwe aarde. (Openb. 21:1). Die dreiging is dan
weg.
Degene die op hen afkomt, maakt zich bekend als Jezus.
Hij loopt over de dreigende macht heen. Hij “draagt het
water onder zijn voeten” zegt Guillaume van der Graft in
een gedicht:
er is alleen een visserman
die draagt het water onder zijn voet
die draagt een boom op zijn rug
die draagt op zijn hoofd een vogel.
En het is Petrus die als woordvoerder van de discipelen als
“haantje” de voorste zich tot Jezus richt en vraagt om hem,
Petrus, te bevelen tot Hem te komen.

Petrus, de rots, die groot van vertrouwen en moed is, stapt
daarna van boord om naar Jezus toe te gaan. Maar dan ziet
hij rondom zich heen de wilde zee, twijfelt en dreigt weg te
zinken.
Twijfel ligt op het erf van het Christelijk geloof. Wie niet
gelooft, hoeft niet te twijfelen.
Gelukkig dat er meerdere keren in de bijbel over twijfel
wordt gesproken met als meest bekend de twijfelende
Thomas.
Twijfel is niet hetzelfde als
kritiek. Een kritische instelling
is alleen maar goed. Er is in de
wereld, veel opsnijderij, bewuste
misleiding en leugen. Een
goedgelovig mens wordt steeds
weer bij de neus genomen.
Daarom is een kritische
instelling, die door blijft vragen
en door luchtballonnen heen
prikt, alleen maar goed. Kritiek
is toetsen op echtheid: is het goud of doublé? Maar twijfel
is wat anders. Je wordt als het ware uit elkaar getrokken.
Het ene spreekt het andere tegen. De werkelijkheid kan zo
overweldigend zijn, de feitelijkheid zo massaal, dat geloof
en vertrouwen het niet volhouden en je zakt weg. Zoals
Petrus.
Je kunt wegzakken in een zee van tegenslag, onheil, van
nood en dood.
Petrus schreeuwt op dat moment toch nog een laatste kreet
van vertrouwen uit: “Heer, redt mij!”. En de uitgestoken hand
van Jezus wordt zijn redding.
Een mens kan tot twijfel komen wanneer “de wind en het
water”” zo overweldigend op je afkomen dat je dreigt weg
te zakken. Dan is het de uitgestoken hand van God in Jezus
Christus die redt.
Ook wij als gemeente van Christus leven van die redding
en zullen daarom ook een reddende gemeente dienen te
zijn: een uitgestoken hand naar allen en iedereen die - hoe
dan ook - dreigt weg te zakken, zich niet staande weet te
houden en door twijfel wordt overvallen.
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ENGELMUNDUSKERK
ICHTHUSKERK
VELSERDUIN
Kerkplein
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Scheldestraat 101 		
					
23 febr
10.00 uur
10.00 uur
10.30 uur
ds. B.E. de Groot
ds. B.C. Helmers
mw. H. Elgersma
26 febr

19.30 uur Viering Aswoensdag
ds. B.E. de Groot

1 mrt

10.00 uur
ds. B.E. de Groot
mmv Engelmunduskoor

10.00 uur
ds. C. Lous HA

10.30 uur
mw. B. Boom

8 mrt

10.00 uur HA
ds. C. Lous

10.00 uur
ds. J. van Doorn Gezinsdienst

10.30 uur
mw. H. Elgersma

15 mrt

10.00 uur
ds. B.E. de Groot

10.00 uur
ds. C. Lous

10.30 uur
mw. C. van Polvliet

22 mrt

10.00 uur
ds. B.E. de Groot

10.00 uur
ds. J. van Doorn

10.30 uur
mw. H. Elgersma

29 mrt

10.00 uur
ds. C. Lous
15.00 uur Aangepaste
Gezinsdienst
ds. C. Lous

10.00 uur
Andersdienst

10.30 uur
mw. A. Peters

10.00 uur Palmpasen
ds. C. Lous
15.30-17.30
Kliederkerk

10.30 uur

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

Eucharistie
Aswoensdag
Woord en Communie
Woord en Communie
Woord en Communie
Eucharistie
Woord en Communie
Woord en Communie

5 apr

10.00 uur Palmpasen
ds. B.E. de Groot
		
		

HUIS TER HAGEN
		
23 febr 10.45 uur
26 febr 10.45 uur
1 mrt
10.45 uur
8 mrt
10.45 uur
15 mrt
10.45 uur
22 mrt
10.45 uur
29 mrt
10.45 uur
5 apr
10.45 uur

DE MOERBERG

1e z.40-dagentijd
2e z.40-dagentijd
3e z.40-dagentijd
4e z.40-dagentijd
5e z.40-dagentijd
Palmzondag

BREEZICHT

Diensten om de week in de regel
Diensten in de regel laatste donderdag van
op vrijdagmiddag
de maand
						
21 febr
15.00 uur
27 febr
16.00 uur
6 mrt
15.00 uur
26 mrt
16.00 uur
20 mrt
15.00 uur
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BIJ DE DIENSTEN
engelmunduskerk
Zondag 23 februari: Dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. B.E. de Groot
Ontvangstdienst: de dames E. Bijker en M. Tijl
Bloemendienst: mw. G. Hinloopen en dhr. K. Gesink
Kinderkerk: mw. L. Rodenburg
Organist: dhr. P.C. Dalebout
De collecten zijn voor de Diaconie en het Onderhoudsfonds
Bij de uitgang wordt gecollecteerd voor de Instandhouding
van de Eredienst
Woensdag 26 februari: Aswoensdag Viering 
om 19.30 uur
Voorganger: ds. B.E. de Groot
Organist: dhr. P.C. Dalebout
Zondag 1 maart: Dienst om 10.00 uur 1e zondag 
40-dagentijd
Medewerking wordt verleend door het Engelmunduskoor
o.l.v. Philien Schouten
Voorganger: ds. B.E. de Groot
Ontvangstdienst: de dames H. Stolk en T. Talens
Bloemendienst: mw. C.A. van Ee en dhr. C. van Ikelen
Kinderkerk: mw. L. Koster
Koffiedienst: de dames H. de Wit en M. Meihuizen
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
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken
Zondag 8 maart: Dienst van Schrift en Tafel 
om 10.00 uur 2e zondag 40-dagentijd
Voorganger: ds. C. Lous
Ontvangstdienst: dhr. en mw. Hinloopen
Bloemendienst: dhr. B. te Beest en mw. R. de Vlieger
Kinderkerk: mw. L. Rodenburg
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
Zondag 15 maart: Dienst om 10.00 uur
3e zondag 40-dagentijd
Voorganger: ds. B.E. de Groot
Ontvangstdienst: dhr. en mw. Koffeman
Bloemendienst: mw. A. Mak en dhr. J. Bragt
Kinderkerk: mw. S. Rasmussens
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
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Zondag 22 maart:
Dienst om 10.00 uur
4e zondag 40-dagentijd
Voorganger: ds. B.E. de Groot
Ontvangstdienst: dhr. en mw. Vermeulen
Bloemendienst: de dames G. Selier en A. Strooker
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 29 maart: Dienst om 10.00 uur 5e zondag 
40-dagentijd
Voorganger: ds. C. Lous
Ontvangstdienst: dhr. en mw. Mak
Bloemendienst: dhr. H. Krijnen en mw. L. v.d. Lugt
Kinderkerk: mw. H. de Wit
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
Zondag 29 maart: Aangepaste Gezinsdienst
om 15.00 uur
Voorganger: ds. C. Lous
Organist: dhr. R.S. Brink
Zondag 5 april: Palmpasen Dienst om 10.00 uur 
6e zondag 40-dagentijd
Voorganger: ds. B.E. de Groot
Ontvangstdienst: dhr. en mw. de Jong
Bloemendienst: de dames Ts. Abma en J. Stam
Kinderkerk
Koffiedienst: dhr. en mw. Hoefakker
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

Schildersbedrijf M.F. de Vreugd
Willebrordstraat 59
1971 DB IJmuiden
T // +31 0 0255 532 363
M // +31 0 620 101 772
mfdevreugd@live.nl
www.ambachtelijkschilderwerk.nl
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eigen kerknieuws
Wat is er te doen
Teken van dood en teken van leven
Op woensdag 26 februari begint de Veertigdagentijd. In
2019 hebben we ons aangesloten bij de wereldwijde traditie
om op die dag in de kerk samen te komen voor Woord en
gebed. Dat willen we dit jaar weer doen. Om 19.30 uur bent
u welkom bij het avondgebed.
Daaraan voorafgaat een maaltijd van sobere soep. Een
klein symbool van solidariteit met hen die dagelijks maar
moeten zien of er iets te eten is. We staan stil bij onze
overvloed.
In het avondgebed lezen we over het 'ware vasten' dat de
Heer verkiest boven 'schijnheiligheid'. Ook bidden we met
de woorden van onder andere psalm 51, een boetepsalm.
Het zijn lezingen en psalmen die teruggaan tot ver voor
de reformatie. In die zin is wat we doen niet 'RoomsKatholiek', maar pakken we als het ware iets op van vóór
de reformatie. Toen ging het nadrukkelijk ook om het begin
van de vastentijd: veertig dagen jezelf iets ontzeggen om
bewuster te leven.
In de reformatie is er veel veranderd. De nadruk kwam
te liggen op innerlijke kenmerken van vasten en boete,
en de uiterlijke vormen zoals vasten en de viering van
as-woensdag aan het begin van de veertigdagentijd,
verdwenen. Het ging om je persoonlijk geloof en gebed.
Overigens vinden we ook in de Bijbel de suggestie dat
vasten nooit zomaar een uiterlijk ritueeltje moet zijn, maar
vergezeld moet gaan van een gezindheid die aanzet tot
ander gedrag: naastenliefde en het doen van gerechtigheid.
De liturgie, met daarin het teken van het kruis gemaakt
met as, is ook naar de achtergrond geraakt in die tijd. Maar

ook dat mogen we zien als een
onderdeel uit de eeuwenoude
traditie van de kerk van alle
tijden, waar we nu opnieuw invulling aan willen geven. De
as is het restant van de verbrande palmtakken van het jaar
daarvoor. In 2019 had ik wel een klein schaaltje as mee in
het avondgebed, maar is er geen kruisteken mee gemaakt.
Dat kan dit jaar wel. De voorganger spreekt daarbij de
woorden uit: "Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren".
Ons leven is in Gods hand, maar tegelijkertijd is het ook
vergankelijk. We sluiten ons die avond niet alleen aan bij
de wereldwijde kerk, maar ook bij veel protestantse kerken
in Nederland, die de orde van dienst gebruiken uit het
Dienstboek (ingevoerd in 1998), waar we ook een orde
vinden voor as-woensdag.
Het mooie van het symbool van de as vind ik de link naar
de Paaswake. In die nacht gedenken we onze doop, hét
symbool van nieuw leven in Gods naam. Dit jaar zullen we
die doopgedachtenis niet alleen uitspreken door het hardop
noemen van onze namen (wat we al een aantal jaar doen),
maar ook door langs het doopvont te lopen. Daar kun je
het doopwater met je hand aanraken, of je vingertoppen in
het water houden en vervolgens je voorhoofd aanraken (al
dan niet met kruisteken). Zo staan die twee dagen in relatie
tot elkaar: het teken van nieuw leven en van opstanding is
een antwoord op het teken van dood en vergankelijkheid.
Het leven overwint de dood, het licht is sterker dan de
duisternis.
Wat zijn we rijk gezegend met zulke rituelen!
ds Barbara de Groot
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Voor het 3e seizoen op rij een winterprogramma van
evenementen in diverse genres: Concerten, lezingen, toneel
en zo meer op de zondagmiddag. Wij willen hiermee veel
mensen laten genieten van bijzondere momenten in onze
mooie eeuwenoude kerk in Oud-Velsen.
Zondag 15 maart  2020 - Lenny Kuhr:  “Het lied gaat
door“
Dat ze net als Duncan
ooit het Eurovisie
Songfestival won, is
algemeen bekend, maar
Lenny Kuhr staat voor
meer dan alleen grote
hits als “De Troubadour”
en “Visite”.
Al meer dan vijftig jaar
maakt en zingt zij de
mooiste Nederlandse
liedjes en bracht
31 albums uit. Haar liedjes vertellen op persoonlijke wijze
over haar leven én over dat van de luisteraar.
Recent kreeg Lenny Kuhr de BUMA-oeuvreprijs voor
haar totale bijdrage aan het Nederlandstalige lied. Op 29
maart 2019 - precies 50 jaar na haar eerste plaats op het
Songfestival - kwam haar nieuwste album “Het lied gaat
door” uit.
In het concert in onze kerk staat ze stil bij de duizenden
dingen die voorbijgaan en bij dat wat nooit voorbijgaat. Het
lied is hierbij de metafoor. Het besef dat alle dingen komen
en gaan binnen het tijdloze gegeven dat wij zijn, stemt
tot weemoed en tot vreugde en tot alle muziek die in dit
programma te horen zal zijn. “Met Reinier Voet op gitaar en
Mischa Kool op basgitaar laten wij de snaren en stemmen
klinken, omdat ze klinken willen om de snaar in jou te
vinden”.
De zaal gaat om 14.30 uur open.
De voorstelling begint om 15.00 uur.
Kosten: € 15, inclusief een drankje in de pauze.
Kaarten zijn te bestellen bij voorkeur via de website
www.engelmunduskerkoudvelsen.nl of anders
telefonisch 06 18 92 15 01.

Nieuws uit de kinderkerk
Binnenkort start de 40 Dagentijd weer en gaan we met zijn
allen richting Pasen. De eerste vergadering hierover hebben
we al achter de rug en de voorbereidingen zijn in volle gang.
We lezen, zoals u weet, tegenwoordig met de kinderen uit
de Samenleesbijbel. We waren - door de korte onderbreking
van Advent en Kerst- nog bezig in het Bijbelboek Genesis.
Maar het toeval wil dat de verhalen die in Kind op Zondag
staan voor de 40 Dagentijd uit het boek Exodus komen en
bijna aansluiten op waar wij gebleven zijn. We lezen nu
dus een aantal zondagen twee verhalen, wat de kinderen
helemaal niet erg vinden!
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Zo komen we op 1 maart mooi uit bij de verhalen van
Mozes en de uittocht uit Egypte. Het bekende verhaal van
de geboorte van Mozes en zijn tewaterlating in het biezen
mandje hebben we dan al gelezen.
Het thema van de 40 Dagentijd is “een teken van leven”.
God geeft het volk Israël een teken van leven in de woestijn
en mensen kunnen elkaar ook een teken van leven geven!
Bij het project hoort een mooi boek met elke zondag aan de
ene kant een plaat van het Bijbelverhaal dat we lezen en
aan de andere kant een opdracht die we kunnen doen naar
aanleiding van het verhaal.
Zo werken we toe naar Pasen en de week daarvoor naar
Palmpasen. Die dag stappen we af van de lezingen uit de
Bijbel waar we gebleven zijn en vertellen we natuurlijk het
verhaal van Jezus’ intocht in Jeruzalem om vervolgens
met de kinderen een Palmpasenstok te gaan maken. De
Palmpasenstokken worden, nadat ze geshowd zijn in de
kerk, net als elk jaar, uitgedeeld door de kinderen. Mocht
u vorig jaar een stok hebben gekregen en die nog thuis
hebben liggen, dan zou het heel fijn zijn als u die in de
komende tijd meeneemt naar de kerk; dan kunnen we ze dit
jaar weer gebruiken.
De traditie van na de Palmpasendienst pannenkoeken eten
met z’n allen en de al even traditiegetrouwe Berenjacht
houden we natuurlijk in ere!
Er staat ook nog wat nieuws op stapel voor de week erna,
vlak voor Pasen. Maar daarover vertel ik u in het volgende
kerkblad graag meer!
Met vriendelijke groetjes namens de kinderkerkleiding,
Henny

Open Venster middag  
Op donderdag 26 maart komen we bij
elkaar voor een gezellige middag.
In uw jaarprogramma staat 19 maart,
maar dit is de 26e geworden.
Mevrouw Kalis komt bij ons, en haar
onderwerp is “Rode zakdoeken”.
We krijgen uitleg over het ontstaan van
de zakdoek, de verschillende patronen
die werden gebruikt, en door wie.
Waarvan werden de kleurstoffen gemaakt, en wie bepaalde
de kleuren? Een bijzonder onderwerp!
U bent weer van harte uitgenodigd om 14.00 uur in de
Ichthusburcht in de Fahrenheitstraat.
Mocht U problemen hebben met vervoer, dan kunt u
bellen met Mevr. Roodzant, tel: 510969.
Met een hartelijke groet,
de medewerkers van het Open Vensterteam

Reünie musicalgroep Jakob
Bijna 20 jaar bestond Oecumenische Musicalgroep Jakob.
Dat willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan!
Op 21 maart organiseren we een reünie voor iedereen die
ooit op wat voor manier dan ook heeft meegedaan aan
één of meerdere musicals. Was jij die superleuke zoon
van Jakob? Zorgde jij dat Paulus altijd zijn merchandise in
orde had? Was jij verantwoordelijk voor alle Maria’s in hun
mooie blauwe mantels? Of was je op een andere manier
betrokken? Zorg dan dat je erbij bent!
Tijdens deze middag en avond heb je niet alleen de tijd om
bij te praten met je oud-musicalbuddy’s, maar studeer je ook
met z’n allen een aantal nummers uit oude musicals in, die
’s avonds tijdens een miniconcert worden opgevoerd. Een
mooie afsluiter van twee decennia Musicalgroep Jakob.
Het programma:
14:30 uur
Inloop met koffie/thee in de Ichthusburcht,
Fahrenheitstraat 37 in IJmuiden
15:30 uur
Start repetitie
17:30 uur
Gezamenlijke maaltijd, gecaterd door Baxels
19:30 uur
Start mini-concert in de Ichthuskerk,
Snelliusstraat 40 in IJmuiden
De kosten voor de maaltijd en één drankje zijn € 10,-. Na
afloop van het concert volgt er (uiteraard) nog een borrel in
de Ichthusburcht. Aanmelden kan via
www.musicalgroepjakob.nl. Jouw aanmelding
wordt definitief na het overmaken van € 10,- op
bankrekeningnummer NL07 INGB 0009 6973 72 t.n.v.
Oec. Musicalgroep Jakob. Na aanmelding ontvang je een
link naar de digitale audiobestanden en bladmuziek, zodat
je de nummers thuis kunt instuderen.

Kom je liever gewoon kijken en luisteren? Dat kan natuurlijk
ook, want zonder publiek geen concert! Vanaf 19.30 uur
staan onze oud-leden te schitteren op het podium van de
Ichthuskerk. Deze trip down memory lane is voor iedereen
toegankelijk en ook nog eens helemaal gratis.

Wat is er te doen
As-woensdag 26 februari: sobere soep en 
vesper
Het begin van de 40-dagen is op woensdag 26 februari. Om
deze tijd van inkeer en bezinning gezamenlijk te beginnen is
er om 18 uur een maaltijd van 'sobere soep.'
Om 19.30 uur is er een vesperviering of avondgebed. We
bidden met woorden van de psalmen en lezen over het
'ware vasten'.
Voor de sobere soep vragen we een bijdrage van 5,-. Na
aftrek van de kosten voor de maaltijd gaat het bedrag dat
over blijft naar de diaconie, voor de projecten van Kerk
in Actie die we in de 40-dagentijd steunen. Het is op die
manier een maaltijd van solidariteit.
Voor de sobere soep is het fijn als u of jij zich aanmeldt bij
ds.degroot@engelmunduskerkoudvelsen.nl of op
tel. 578978.
Meditatieve wandeling
Op zaterdag 14 maart start de meditatieve wandeling bij
Duin- en Kruidberg. Niet het landgoed, maar bij de ingang
van Nationaal Park de Kennemerduinen, tegenover de
Hoeve Duin- en Kruidberg. Na de ingang aan de Duinen Kruidbergerweg is even verderop de parkeerplaats
en fietsenstalling. Daar verzamelen we om 9.30 uur. De
wandeling staat in het teken van de veertigdagentijd waarbij
we stil staan bij het lijden van Jezus.
Na afloop koffie en thee uit de thermosfles!

Rekening & verantwoording
Verslag Kerkenraad 7 januari 2020
Ds. de Groot begint de vergadering in de kerk, steekt de
kaars aan als symbool van het licht van Christus.
Voor 2020 worden de leden van het moderamen benoemd.
De brieven voor Actie Kerkbalans worden samen met het
kerkblad bij de gemeenteleden bezorgd. Voor het ophalen
wordt een beroep gedaan op de kerkenraadsleden en
gemeenteleden.
We zijn nu halverwege het beleidsplan (2017/2021) en het
is goed om hierover met elkaar te evalueren.
Een aantal punten wordt besproken:
- Er zijn momenteel geen peutervieringen meer, de peuters
zijn inmiddels kleuters geworden.
- De predikanten gaan proberen om dit jaar, buiten het
Engelmunduskoor om, koren van buiten mee te laten
werken in een dienst.

- Kleinschalige ontmoetingen zijn wenselijk, zo wordt
de verjaardagsmiddag en de lunch genoemd, verder
de herdertjestocht en de passion, hier doen ook veel
randkerkelijken aan mee.
- We hebben een vergrijsde gemeente. Dit is een landelijk
fenomeen in de kerken.
- De samenwerking met de Ichthuskerk is goed. Zo zijn
er in de zomer de “Samen onder een dak” (SOED)diensten en het Open Venster mag ook steeds meer
gemeenteleden van de Ichthusgemeente begroeten.
- Kunst en cultuur: er zijn in de Engelmunduskerk geregeld
exposities. De kerk wordt ook verhuurd voor concerten en
familiefeesten.
- De website wordt goed bezocht en bijgehouden.
- Bij de kerkrentmeesters is een fonds waaruit nieuwe
initiatieven bekostigd kunnen worden.
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- Ds. de Groot meldt ons de geslaagde boekbespreking van
Samuel Wells.
- Ds. de Groot en ds. Lous gaan weer middagen
plannen voor Stoeien met Teksten. De oecumenische
koffieochtenden worden goed bezocht. De
koffieochtenden worden elke 3de donderdag van de
maand gehouden in verschillende kerken.
- Mevr. Bax had voor de tieners een kerstchallenge
georganiseerd. De repetities van de passion gaan
weer van start. Het project van de kinderkerk in de
adventsperiode was erg mooi met de platen en de
lantaarntjes.
- Ds. de Groot meldt ons de volgende bijeenkomst
van de ring Haarlem op zondagmiddag 1 maart in de
Pelgrimskerk waar alle gemeenteleden welkom zijn.
We sluiten de vergadering met het zingen van Lied 263.

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

De heer Wouters
De heer en mevrouw Bax

19 januari
		

Mevrouw Schotvanger - Nederlof
De heer Rijkeboer

26 januari
		

Mevrouw Lups - Rom
Mevrouw Gouda - Brandenburg

2 februari
		

Mevrouw Stam - van der Schaaf
Mevrouw Koffeman - van der Pijl

9 februari
		

Mevrouw de Visser - den Hartog
Mevrouw van der Pijl - van der Linden

uit de kerkbanken
Een compositie
Herkenning, acceptatie,
bevestiging – je kunt er niet
zonder. Steekt niemand
meer z’n hand naar je op,
wordt je naam niet meer
genoemd, is er geen mens
meer die je vriendelijk
toelacht, hoe kil wordt dan je
wereld, hoe onherbergzaam.
Als mens ben je
aangewezen op andere
mensen. Je wilt je koesteren
in de warmte van hun
aandacht. Je hunkert naar
de omarming van hun
sympathie. Je kunt je met
van alles omringen, maar ontbreken die aanrakingen van
menselijkheid, dan leef je toch maar half. Eenzaam ga je je
gang.
Is het een handicap, dat je zo afhankelijk bent van anderen?
Zo kún je het ervaren. Alleen red je het niet. Is dit geen
ernstig gebrek? Zonder die anderen ben je incompleet. Pas
door hun toedoen komt je identiteit vast te staan. Wat ben
je kwetsbaar op deze manier. Wat moet je, wanneer die
anderen verstek laten gaan?
Je afhankelijkheid kan je zó ergeren, dat je haar ontkent.
Leunen op anderen, je bedankt er voor. Zélf stel je
je identiteit vast. Ach, misschien blijf je zo wel op de
been. Maar het wordt wel een krampachtige vertoning.
Eigenlijk sla je maar een treurig figuur. Je doet wel heel
zelfverzekerd, maar wat sta je, gewoonlijk menselijk bezien,
in de kou.

8

Dat je andere mensen nodig hebt, kun je maar beter
toegeven. Mens zijn betekent nu eenmaal sámen mens
zijn. Je maakt deel uit van een compositie - de compositie
‘mensheid’.
Alleen wanneer je hierin meespeelt, zit er muziek in je. Kom
je als individu tot je recht.
Uit: ‘Goed dat je er bent’
Hans Bouma en Evelyne Dessens

BUB: Berichten uit de buitenwereld.
Als Zijne Heiligheid de
Dalai Lama en
Aartsbisschop Desmond
Tutu met elkaar een week
lang discussiëren, dan moet
er veel zinnigs uitkomen.
In onze tijd is veel nadruk
gelegd op geluk: geluk
hebben, gelukkig zijn,
geluk in relaties, je gelukkig
voelen, verlangen naar
geluk enz. Er is toch iets
raars aan het ongrijpbare
begrip “geluk”, vooral omdat
het een soort paraplubegrip
is, dat voor iedereen een andere lading heeft. Hebben we
het steeds over hetzelfde? Zou het winnen van de loterij
bijdragen aan geluk of juist niet?
In de Bijbel wordt verwezen naar een toestand van diepe
innerlijke vrede, die alle verstand te boven gaat en het is

opmerkelijk dat Boeddhisten vreugde zien als de natuurlijke
toestand van de mens. Het vraagt wel vaardigheden om
vreugde te ervaren. Beide heren zien als centrale pijlers om
vreugde te ervaren (en uit te stralen!): ons vermogen om
je situatie in een positiever licht te zien, ons vermogen om
dankbaar te zijn en om vriendelijk en vrijgevig te zijn. Onze
tijd wordt gekenmerkt door materialisme en hedonistisch
gedrag: zorg goed voor jezelf, anderen gebruiken je en zorg
vooral voor een plezierig bestaan. Zowel Tutu als de Dalai
Lama laten zien dat je moet investeren op geestelijk niveau

van vreugde en geluk. Het zintuigelijke geluk van weer een
nieuw speeltje, apparaatje, autootje, vriendinnetje enz. is
gauw over de houdbaarheidsdatum heen. Vraag je dus niet
bezorgd af: Wat zullen we eten? of: Wat zullen we drinken?
of: Waarmee zullen we ons kleden? – dat zijn allemaal
dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet
wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek liever eerst het
koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die
andere dingen je erbij gegeven worden.

De regen valt in stromen neer
in felle grijze vlagen.
De mensen vluchten in hun huis
’t zijn onvoorspelbare dagen.

Geef maar je leven in God’s hand.
Vertrouw Hem alles toe,
tot aan het eind van ons bestaan.
Dan mogen we naar Hem toe.

Maar wat is het binnen fijn.
De verwarming staat aan.
De koffie geurt, is lekker heet.
Laat het buiten maar begaan.

Vader bij het verder gaan
geef ons Uwe zegen.
Laat ons met blijdschap
samen met U op weg gaan.

Ik geniet van AOW
en ook nog wat pensioen.
Maak dagelijks mijn maaltijd klaar,
blij dat ik dat nog kan doen.

Waak over ons, o Heer,
als de nacht weer komen zal,
totdat het licht breekt aan.

Alles wat je in je leven meemaakt
krijgt een betekenis.
Alsof in het leven wordt bepaald
wat goed of slecht is gegaan.

Martha v.d. Duin

NIEUWS UIT DE PASTORIEËN
NIEUWS vAN DS. LOUS
Oecumenische koffie-ochtend
Op donderdag 19 maart wordt de maandelijkse
oecumenische koffie-ochtend gehouden in het gebouw van
het Apostolisch Genootschap aan de Doorneberglaan. Zoals
altijd staat de koffie vanaf 10 uur klaar. U wordt van harte
uitgenodigd om onder het genot van koffie andere mensen
op een laagdrempelige manier te ontmoeten en te spreken.
Welkom!
Stoeien-met-teksten  
Woensdag 25 maart komen wij weer samen voor
een bijeenkomst van stoeien-met-teksten. De plaats
van samenkomst is dit keer de Ichthusburcht, ingang
Fahrenheitstraat. We beginnen zoals altijd om 14 uur. We
bespreken dan Mattheüs 21: 1-17, het verhaal over de
intocht in Jeruzalem. De dienst hierover wordt gehouden op
zondag Palmpasen, 5 april, in de Ichthuskerk.

Groet
Deze kopij schrijf ik op
een nog stormachtige
maandagmorgen, net na de
storm Ciara. Verder zijn buiten
al diverse tekenen van het
voorjaar zichtbaar: bloemen
(vooral bolgewassen) die de grond uitschieten en de eerste
struiken en bomen, waaraan al groene blaadjes zichtbaar
worden. Kortom deze editie van ons kerkblad beslaat de
periode van het ontluikende voorjaar. Daarom hoop ik velen
van u binnen of - in dit jaargetijde - buiten de kerkmuren te
ontmoeten. Een hartelijke groet vanuit ’t Roode Hart 9.
Ds. Kees Lous
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In Memoriam Sijna van Rijn-Hollaar
Op 15 januari overleed op de leeftijd van 88 jaar Sijna van
Rijn-Hollaar. Ien woonde alweer geruime tijd in Huis ter
Hagen, waar ze ook is overleden. Daarvoor woonde ze
met haar man Piet aan de Minister van Houtenlaan. In Ien
herdenken we een betrokken en zorgzame vrouw. Ze was
heel vaardig met naald en draad en maakte de mooiste
dingen. Heel vroeger is ze een periode secretaresse
geweest van de vrouwenvereniging. In haar latere leven
nam ze wat meer afstand van het traditionele geloof,
maar ze bleef lid van de gemeente. Ook zong ze graag
de bekende geloofsliederen. Een aantal jaren geleden

ging haar gezondheid steeds meer achteruit, zodat een
verhuizing naar Huis ter Hagen noodzakelijk werd. Haar
man Piet bezocht haar daar trouw zolang hij dat nog kon.
Op 21 januari stonden we in onze Engelmunduskerk stil bij
haar nu voltooide leven. In deze dienst lazen we Psalm 121
die ons vertelt over God die met de mensen meetrekt door
het leven, waar die weg ook gaat en zongen we bekende
geloofsliederen. Daarna hebben we haar naar haar laatste
rustplaats op Westerveld begeleid. Haar man Piet, de
kinderen en de kleinkinderen wensen we Gods nabijheid toe
in deze tijden van gemis.
Ds. Kees Lous

NIEUWS VAN DS. DE GROOT
Zowel in januari als in februari was ik twee dagen op
Nieuw Hydepark voor studie. Nieuw Hydepark is de naam
van het protestantse "centrum voor beroepsvorming en
spiritualiteit" en is gelegen in Doorn. Het 'oude' Hydepark
heette gewoon nog seminarium. Het is goed toeven op of
in het Nieuwe Hydepark. Prima kamers om te overnachten
en het eten is lekker en met zorg bereid. En als de inhoud
van de studiedagen dan ook nog eens 'smaakt naar meer',
dan kun je niet anders dan met een zeer tevreden gevoel
terugkijken. Beide cursussen van twee dagen stonden in
het teken van het evangelie van Johannes. In de eerste
tweedaagse lag de nadruk op de hoofdstukken 18 en 19,
die we ook wel het lijdensverhaal noemen. De tweede
tweedaagse lazen we Johannes 20. En we haalden niet
eens het einde van het hoofdstuk, zoveel hadden we al te
ontdekken in de eerste tien verzen! In januari was de docent
een Nieuwtestamenticus, die veel onderzoek doet naar het
vierde evangelie. Wat bedoelt Pilatus met de vraag 'Wat is
waarheid?'. En aan wie vraagt hij het? Aan Jezus, aan de
menigte, aan de lezer? Wie het weet, mag het me zeggen.
In de tweede cursus lag meer de verbinding naar de
praktijk. Daar waren twee predikanten gevraagd als docent.
Eerst een tekst lezen en er dan een preek over 'laten
ontstaan,' dat was wat we deden. Daar gezamenlijk aan
werken was echt een feestje. Eerst maar eens goed naar
het Grieks kijken en lézen wat er staat. Samen zie je dan
meer dan in je eentje. En je dan afvragen waar de tekst
jou raakt en dat verwerken tot een preek. Het mooie van
studiedagen met collega's is ook de herkenbaarheid van

waar je zoal tegenaan loopt
in het werk. Dat bespreken
we vooral in de avond, want
het zou geen Hydepark zijn
zonder bar.
Vooruitblik
Op woensdag 26 februari begint de Veertigdagentijd. Veertig
dagen was Jezus in de woestijn. Veertig jaar trok het volk
Israël met Mozes door de woestijn. De veertigdagentijd is
woestijntijd. Een tijd die uitloopt op Pasen.
In deze periode lezen we uit het boek Exodus. Een prachtig
boek. Ook de kinderkerk leest over de plagen die Egypte
treffen. Er is een eenvoudig projectlied bij.
Op 1 maart werkt het Engelmunduskoor mee aan de dienst
en zal het koor samen met de gemeente 'Go down Moses'
zingen, lied 168 in ons liedboek.
We gaan een intense tijd tegemoet!
De voorbereidingen voor The Passion Velsen zijn in volle
gang. Op 5 april zal deze bijzondere vertelling te horen
en te zien zijn. In de rubriek 'Wat is er te doen' vindt u ook
andere momenten van ontmoeting, die alle tot doel hebben
de gemeente en ons geloof op te bouwen.
Met een hartelijke groet,
ds Barbara de Groot

Berichten van elders
Veertig vrouwen uit de Bijbel  -  gedichten 



René van Loenen schrijft heldere poëzie, waarin hij met subtiele middelen een
verrassend beeld of perspectief oproept. Zo tekent hij veertig bijbelse vrouwen op
een beslissend moment in hun leven - bij een belangrijke wending of een keuze met verstrekkende
gevolgen. Hun verhalen getuigen van daadkracht en moed, van onvoorwaardelijke liefde en solidariteit
Kok Boekencentrum
€ 10.50
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wij HEBBEN GELEZEN
Beste Jordan (zo noem ik je maar even),
Waaraan ontleen ik hoop?
Het antwoord hangt af van mijn stemming en de situatie
waarin ik me bevind. Denkend aan mijn lijf put ik hoop
uit de leeftijden van mijn voorouders, die behoorlijk oud
werden. Genetisch gezien heb ik goede moed de negentig
te halen. Maar ik weet ook dat in een minuut alles anders
kan zijn, broze wormen die we zijn (andere stemming).
Maar, wat is dat voor een hoop om zelf heel oud te
worden? Daar zit een luchtje aan, het is egoïsme. Iedere
hoop die tot jezelf beperkt blijft – dat ik gezond blijf, dat
ik later in de hemel kom – deugt niet. Vind ik. Misschien
denk jij er anders over, want je bent jong en je wilt een
goed leven voor jezelf. Ik ben babyboomer en hoop van
mijn comfortabele bestaan nog lang te genieten. Maar dat
maakt me niet heel gelukkig, eerder bezorgd. Wat moet ik
nog inleveren?
De hoop waar ik in geloof en waar ik in wegschuil is de
verwachting die God in veel mensen en ook in mij heeft
gewekt. Er gaat iets gebeuren, heeft Hij gezegd, en het
is al bezig. Je kunt het in drie woorden zeggen: Het Komt
Goed. Het komt goed met de aarde die nu uitgebuit wordt
en met de volken die nu ruzie maken. Want God is goed
en Hij laat wat Hij begonnen is, het werk van zijn handen,
niet schieten. Hij is mijn hoop en telkens als ik dat weer
besef, weet ik dat het veel breder is dan mijn privé-geluk

en –welzijn. Als christen moet je bereid zijn, denk ik, om
dat laatste op een laag pitje te zetten.
Iemand schreef: ik wil wel opbranden, als ik maar iets voor
anderen kan betekenen.
Dat is een Jezus-houding en als ik die tegenkom bij
anderen en soms bij mezelf, dan stroomt de hoop naar
binnen. Zo’n hoop vasthouden is wel hard werken en veel
bidden maar er zit ook ontspanning in: het komt goed, wat
er ook gebeurt. Gaandeweg kun je er meer naar gaan
verlangen: straks komt de dag dat we oog in oog staan,
met Christus en met elkaar.
Jordan, jouw naam doet me denken aan de Jordaan,
de rivier die Israël overstak. Wij steken ook over als we
sterven. Ik zie daar wel tegenop, de dood heeft iets van
een muur waar je tegen opbotst. Wat mij hoop geeft is
een visioen: Iemand staat op de oever en wenkt, maar
ik kan niet bij hem komen. Het water ligt tussen ons in.
Het is te diep, denk ik de hele tijd. Dan onderbreekt Hij
mijn gedachten en zegt: kom hier, bij mij. Petrus is je al
voorgegaan en je voorouders en nu jij. Wees niet bang, ik
ben dezelfde.
Vestig je hoop op God. Er is geen ander.
Ds. A. Zoutendijk (emeritus predikant)
Overgenomen uit Woord en Dienst

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters

persoonlijke uitvaartzorg

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

Uitvaartcentrum IJmuiden:
Vertrouwd dichtbij

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

023 - 531 91 43 – www.kievitbv.nl

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

Foto Loek Anderson
gaat verhuizen
Na 60 jaar gaat de oudste
fotowinkel Foto Loek Anderson
aan de Kennemerlaan verhuizen.
Wij gaan vanaf maart verder als
shop in shop bij Drukkerij ELTA /
ELTA print aan de Trompstraat nr. 1.
Daar gaan wij door met oude beelden omzetten naar
digitaal op DVD-USB stick of HDD.
Ook hier kunnen wij van uw dierbare foto’s of
dia’s een afdruk maken. Het laten ontwikkelen van
fotorolletjes kan ook nog bij ons!
De openingstijden zijn ma. t/m do. 8.15 - 17.00 uur en vrijdag tot 16.00 uur.
Loek zelf is er op dinsdag, woensdag en vrijdag vanaf 12.00 uur.
Ons nieuwe adres TROMPSTRAAT 1, 1971 AA IJMUIDEN
Telefoon
0255 535 818 (nieuw nummer)
E-mail
fotoloek.anderson2@outlook.com
WE HOPEN U SNEL HIER TE ONTMOETEN!
Tel. Drukkerij ELTA / ELTA Print 0255 511191
E-mail info@elta.nl

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

