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Lied van de vrijheid
Een godsgeschenk, ons in de hand gelegd,
is vrijheid, kostbaar zaaigoed, maar geen recht.
Bewaard, gekoesterd en weer doorgegeven,
zo vindt het zaad de ruimte van het leven.
Want vrijheid is
geen wildernis,
geen vrijplaats voor geweld,
maar zaad en woord,
gezaaid, gehoord,
een vruchtbaar, open veld.
Die vrijheid vraagt van ons gehoorzaamheid,
niet aan een leider, macht of majesteit,
maar aan de bron, het hart van ons geweten,
de stem van God, de moeder van het leven.
In vrijheid klinkt
een lied dat zingt
van wederzijds respect
voor wie je bent,
gezien, gekend
als vrouw, als man, als mens.
RENÉ VAN LOENEN

lied gebaseerd op de twee pijlers van vrijheid in de ogen van
Dietrich Bonhoeffer: verantwoordelijkheid en gehoorzaamheid
melodie: O, Heer die daar des hemels tente spreidt
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Algemene gegevens
Kinderkerk
Giften kunnen worden overgemaakt op
NL94 RABO 0373 5974 52, t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z
o.v.v. gift kinderkerk
Bezorging kerkblad Samen
Contactpersoon voor de bezorging en mutaties in Driehuis,
Velsen-Zuid, Santpoort-Noord + Zuid en de postadressen is:
dhr. W.J. Mak, Velserdijk 64, 1981 AB Velsen-Zuid,
tel. 0255 - 520504,
bz1.kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl
Contactpersoon voor de bezorging en mutaties in IJmuiden is:
Fam. van Broekhuyzen, Havenkade 11, 1973 AH IJmuiden,
tel. 0255 - 532486,
bz2.kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl
VRIJWILLIGE BIJDRAGEN VOOR KERKBLAD SAMEN
rek. nr. NL27 RABO 0139 2393 83
t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z /IJmuiden-O, Langemaad 49,
1991 EK Velserbroek en dit onder vermelding van Samen.

REDACTIE WEBSITE:
Kerkgemeenschap: Joke Stam en Heleen Westra
redactie.kerk@engelmunduskerkoudvelsen.nl
Kunst&cultuur
Marco Bresser en Jorgen Rasmussens
redactie.kenc@engelmunduskerkoudvelsen.nl
Webmaster
Jorgen Rasmussens, 0255-512040
webmaster@engelmunduskerkoudvelsen.nl

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

ONLINE KERKDIENSTEN
IN DE ENGELMUNDUSKERK (KERKPLEIN 1)
3 mei

10.00 uur

Ds. B.E. de Groot

10 mei
10.00 uur
Ds. B.E. de Groot
			
17 mei

10.00 uur

Ds. C. Lous

21 mei
10.00 uur
Ds. B.E. de Groot en
		
Ds. C. Lous
			
24 mei

10.00 uur

Hemelvaart
Dienst vanuit de Ichthuskerk
Via Youtube te beluisteren

Ds. B.E. de Groot

31 mei
10.00 uur
Ds. C. Lous
			
			
7 juni

Muzikale medewerking:
Maarten Redeker, zang

10.00 uur

Pinksteren
Muzikale medewerking:
Sandra Ritskes, zang

Ds. B.E. de Groot

Van de redaCTIE
Informatie over de eerstvolgende kerkbladen
Kerkblad-nummer
Periode
Jaargang		

Uiterste
inleverdatum kopij

Verschijningsdatum
vanaf…

27 - 10

03/05/’20 - 06/06/’20

20 april 2020

30 april 2020

28 - 01

07/06/’20 - 04/07/’20

25 mei 2020

4 juni 2020

29 - 02

05/07/’20 - 05/09/’20

22 juni 2020

2 juli

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.

Een mug trekt nu eenmaal vaker onze aandacht dan een olifant
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Hulp nodig? Zin in een praatje?
Er zijn veel mogelijkheden om in de gemeente Velsen hulp te krijgen.
Ook bij onze kerk. Voor een concrete vraag of om even contact met
elkaar te hebben.
ds Kees Lous
ds Barbara de Groot
Ingrid Rasmussens
Ineke de Jong
Joke Stam 	
Adrie van der Pijl

0255 - 524473
0255 - 578978 / 06 40 73 36 84
0255 - 512040 (met name Driehuis)
0255 - 513065 en/of
0255 - 520966 (met name Velsen-Zuid)
06 11 37 22 72 (met name IJmuiden)

De gemeente Velsen heeft een hulplijn onder de naam 'Meldpunt Welzijn Velsen', bereikbaar van
maandag t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur, 0255 - 726114.
Het hulpnummer van het Rode Kruis is 070 - 4455 888. Dit nummer is van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen
9.00 - 21.00 uur en op zaterdag tussen 10.00 - 16.00 uur.

eigen kerknieuws
Wat is er te doen
Extra aandacht diaconie collectes
Met dit stukje willen wij als diaconie benadrukken hoe
belangrijk de collectes op dit moment voor ons zijn. Wij
ontvangen nu meer verzoeken om hulp dan gebruikelijk.

Rekeningnummer: NL05 ING 0000 1398 04 t.n.v. Diaconie
Prot. Gem.Velsen-Z/IJmuiden-O, Kievitlaan 26, 1971 KX
IJmuiden.

Jaarlijks doneert de diaconie al aan vele instellingen en
stichtingen (lokaal/landelijk/mondiaal). Maar juist nu in deze
tijd willen we iets extra's doen.

Bij voorbaat onze dank voor uw bijdrage.
Namens de diaconie
Liesbeth van der Lugt

Tijdens de 40-dagentijd hebben wij de eerste 2 zondagen
dat de kerk open was het bedrag van € 247,17 opgehaald
voor de eerste 2 projecten. Een heel mooi bedrag, maar
helaas was de opbrengst voor de resterende 4 weken
aanmerkelijk minder.
Daarom willen wij u vragen om de diaconie niet te vergeten.
Mocht u via de website naar de kerkdiensten luisteren, dan
kunt u dit doen via de "online collectezak". Heeft u deze
mogelijkheid niet, dan kunt u ook een bedrag overmaken
naar onze bankrekening.

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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uit de kerkbanken
Loes
Een persoonlijk verhaal
Twee weken geleden is mijn schoonzusje, Loes, aan de
gevolgen van het coronavirus overleden. Ik belde haar half
maart op voor een afspraak om haar te bezoeken.
Ze zei toen: “Kom maar even niet, want ik ben niet lekker en
voel me wat grieperig.”
Een week later belde haar dochter dat het helemaal niet
goed ging met haar moeder.
Mijn schoonzus was 85 jaar en tot een half jaar geleden nog
redelijk gezond en woonde geheel zelfstandig in een huis
met een mooie tuin waar ze veel tijd aan besteedde en die
haar lust en leven was. Maar ze had ook een elektrische
fiets waar ze vaak met een snoeigang op reed. Gevolg
was dat ze menig keer ten val kwam: in de struiken, over
een rotonde, maar wonderwel zonder breuken. Tot ze eind
december weer viel en een verbrijzelde heup opliep.
Ze ging revalideren in een verzorgingshuis. De genezing
ging langzaam en toen werd duidelijk dat ze niet meer terug
kon naar haar huis. De kinderen zorgden dat ze een leuk
appartement kon betrekken in een ander verzorgingshuis.
Daar zit ze veilig dachten ze.
Mijn schoonzus was geboren in 1934 in Indië, op het eiland
Borneo. Jongste dochter van een Indische moeder en een
Nederlandse vader. Ze hadden er een prachtig leven.
Daar kwam een einde aan toen de oorlog uitbrak. Zij kwam
met haar moeder en drie zussen in een interneringskamp
terecht en haar vader met vier zonen in een ander kamp.
Uiteindelijk zijn ze door de Australische troepen bevrijd. Ze
konden bijkomen in Australië waar ze werden verenigd met
hun vader en broers.
Na nog een tijdje in Nieuw Guinea te hebben gewoond
werden ze in 1952 gedwongen naar Nederland te gaan.
Weer in een opvangkamp in Lemmer. Zo koud, zei ze. Ze
was toen 17 jaar oud. Maar ze werd gelukkig met mijn broer.
Ze kregen 4 kinderen.
Het kamp bleef op de achtergrond wel een rol spelen met
als gevolg, tijden van depressiviteit. Mijn broer steunde haar
waar hij kon, maar na zijn dood, 16 jaar geleden was zij
voorgoed haar maatje kwijt.
Het verzorgingshuis ging op slot, maar veel te laat. Een
aantal mensen was toen al besmet. Toen ze het virus kreeg
mochten de kinderen haar niet bezoeken. Alleen telefonisch
contact.
Dat is vreselijk, vooral als je hoort dat het slechter gaat.
Op het laatst mochten ze afscheid nemen, ingepakt met
mondkapje en bril, onherkenbaar. Dezelfde dag is ze
overleden.
We herdenken straks op 4 mei, en vieren op 5 mei 75 jaar
bevrijding.
Mijn schoonzusje is er niet meer. Maar naast het verdriet
van het verlies is ook nu juist in tijd van herdenken het besef

dat zij vreselijke dingen heeft meegemaakt in het kamp, en
zij is niet de enige.
Dagelijks kampen nog veel mensen met herinneringen aan
wat zij hebben meegemaakt.
Ook naar die mensen moeten onze gedachten uitgaan.
Joke Stam

BUB: Berichten uit de buitenwereld
“Vergeving is onszelf bevrijden
van het verleden”.
Aartsbisschop Desmond Tutu
heeft in “Het boek van Vergeving”
laten zien dat vergeving de enige
manier is om onszelf te helen:
als we niet vergeven, blijven we
aan de persoon gebonden die
ons beschadigd heeft. We zitten
vast in een keten van bitterheid.
Als we vergeven, nemen we
de regie over ons eigen lot en
onze eigen emoties weer in
handen”. Vergeven wordt soms gezien als slap gedoe. Maar
vergeving betekent niet dat we vergeten: er is een belangrijk
onderscheid tussen vergeving en de misstappen van een
ander door de vingers zien. De dader en de daad zijn niet
hetzelfde!
Ik denk in deze tijd van herdenken en herinneren dat een
onderwerp als vergeven nog steeds actueel is. Er is laatst
een boek verschenen over Dick Woudenberg, de zoon van
de Nederlands top-nazi Jan Woudenberg. Veel speelde
zich af in IJmuiden. De Woudenbergjes woonden in de
Kennemerlaan met Henny (zus), Jan (broer) en Dick, die
de jongste was. Over de vervlochtenheid met de foute
burgemeester Tjeerd van der Weide, Mussert etc. wil ik het
niet hebben. Mijn moeder was supergoed in atletiek en haar
beste vriendin, ook heel goed, was Hennie Woudenberg.
Mijn opa verbood mijn moeder al snel voor de oorlog om om
te gaan met deze zeer foute familie en na de oorlog was de
woede en agressie jegens collaborateurs en moffenmeiden
ongekend. Vele, vele jaren later maakte mijn moeder me
deelachtig hiervan met de vraag of ze ooit met Hennie nog
contact kon opnemen. Haar beweegredenen waren o.a.
dat kinderen van foute ouders niet oneindig mochten lijden,
er was al genoeg vergelding geweest, het leven was totaal
verwoest, ze hadden een koekje van eigendeeg gekregen
met hun kaal geschoren koppen en sociaal isolement
voor de rest van hun leven. Jaren later kwam ik Hennie op
een verjaardag van mijn moeder tegen in de Ruïne van
Brederode (toen nog een restaurant).
VERVOLG PAGINA 8
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Voorgaan in
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een lege kerk
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VERVOLG PAG. 8: BERICHTEN UIT DE BUITENWERELD
Een ingetogen gelukzaligheid lag op het gezicht van
Hennie. Ik heb er nog foto’s van. Mijn moeder had zichzelf
overwonnen en niet gekozen voor eeuwige wraak. Genoeg
was genoeg. Vergeving getuigt van kracht! Niet van
vergeetachtigheid.
Ook in ons persoonlijk leven hebben we steeds weer
situaties, die ons woedend maken op elkaar en psychologen
wijzen ons op twee reactiepatronen, impulsen in de mens:
zowel wraak als vergeving. En opgemerkt mag worden
dat vergeving het moeilijkst is van mensen, die dicht bij
ons staan! In de Bijbel zijn legio plekken te vinden waar
we dit tweetal na woede en boosheid, wraak en vergeving,
tegenover elkaar vinden. Zelfs aan het kruis als Jezus zegt:
"Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen”
(Lukas 23:34). Wat we kunnen leren is dat vergeving van de
ander direct terugslaat op onszelf! Wij vergeven onszelf met
de erkenning dat ook wij soms fout zijn.

“Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft,
zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de
mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen
niet vergeven.” Matteüs 6:14-15.
Frits

Kom vanavond met verhalen
hoe de oorlog is verdwenen
en herhaal ze honderd malen
alle malen zal ik wenen

Toen kwam Petrus bij Hem en zeide: Here, hoeveel maal
zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem
vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zeide tot hem: Ik
zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal
zevenmaal.” Matteüs 18:21-22.

Leo Vroman. Uit: ‘Vrede’

NIEUWS UIT DE PASTORIEËN
NIEUWS vAN DS. LOUS
Uit de pastorie van ds. Lous
We leven in een hele rare en onzekere tijd. Als gemeente
kunnen we elkaar praktisch gezien niet meer lijfelijk
ontmoeten. We zoeken naar andere wegen, maar wat we
ook bedenken, het haalt het toch niet bij de persoonlijke
ontmoeting. Voorts heb ik -zeker de eerste paar weken
van de lockdown- aardig wat gemeenteleden in Oost en
West gebeld om te vragen hoe het met hen gaat. Wat
opvalt, is dat zowat iedereen de noodzakelijke zaken
(eten, boodschappen, ophalen van medicijnen) goed op
orde heeft. Er is veel meer behoefte aan contact, aan
een praatje: gewoon iemand spreken met wie je vragen,
onzekerheid of zorgen kan delen; even filosoferen over
hoe de toekomst er persoonlijk en voor de gemeente
er straks uit zou kunnen zien. Soms is er ook de vraag
naar de betrokkenheid van God in de coronacrisis.
Ondertussen zijn heel veel gemeenteleden creatief
bezig (geweest) om op allerlei manieren contacten en
verbindingen te leggen. Voor wat de kerkdiensten betreft
hebben wij in de Engelmunduskerk een begaanbare weg
gevonden. Het blijft vreemd om in een lege kerk diensten
op te nemen. Toch voel ik de verbondenheid met degenen
die (later) de dienst beluisteren: ik weet dat mensen van
binnen èn buiten de gemeente onze diensten volgen en
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meemaken. Ook voel ik
duidelijk de band met allen
die op enigerlei wijze bij de
opnames betrokken waren:
de koster, de musici en -op
afstand thuis- de technici.
Gezien de omstandigheden
kijk ik toch met een goed
gevoel terug op de diensten in de Stille Week en Pasen.
Op het moment dat ik dit schrijf, heb ik meivakantie.
Uiteraard blijven we thuis. In de Ichthuskerk zijn de
gastvoorgangers afgezegd en opgevuld door diensten met
de eigen predikanten. De kerkdienst wordt op woensdag op
video opgenomen om vervolgens op zondag via YouTube
te worden uitgezonden. Dat gaat ook door tijdens de
vakantie. Vanzelfsprekend ben ik ook beschikbaar voor
uitvaarten wanneer die zich zouden aandienen. Na de
twee vakantieweken die ik gedeeltelijk werkend doorbreng,
ga ik vanaf 4 mei weer een grotere belronde onder
gemeenteleden houden.
Een hartelijke groet vanuit ’t Roode Hart 9 en hopelijk
spoedig tot horens en later tot ziens!
Ds. Kees Lous

NIEUWS VAN DS. DE GROOT
Uit de pastorie
Went het al, dat thuis zitten? Ik wen er maar niet aan.
Ook niet aan het mijden van contact in de supermarkt.
Ook niet aan het geen handen geven.
Waar ik ook niet aan wen, is de afwezigheid van vliegtuigen.
Maar dat is niet-wennen in positieve zin! Ik ben me er erg
van bewust dat het letterlijk stiller is buiten. Heerlijk.
Waar ik ook maar moeilijk aan wen is het voorgaan in een
lege kerk.
Ik ben blij dat het gelukt is alle diensten van Palmpasen tot
Paasmorgen door te laten gaan, zij het in een sobere orde
van dienst.
Het is fijn om daar ook reactie op te krijgen via kaarten en
berichtjes!
Zo gaan er toch dingen 'gewoon' door, met dank aan de
techniek en de mensen die hier aan mee willen werken.
Uit de gemeente
Bij mensen op bezoek gaan is op het moment bijna niet
mogelijk. Maar het is niet helemaal onmogelijk en het is ook
toegestaan indien nodig. Dus doet u vooral een beroep op
een van uw predikanten!
De afgelopen tijd was ik bij Peter en Roelie Herweijer. Wat
bij Peter begon als erge pijn in de onderrug bleek te leiden
tot een diagnose met een verdrietige uitkomst, zonder kans
of uitzicht op herstel. We bidden om Gods nabijheid voor
hem, Roelie en hun (klein)kinderen, nu ze weten dat het
afscheid naderbij komt.
Een blijk van medeleven kunt u sturen naar de
Kennemer Boulevard 648, 1976 EP IJmuiden.
Bij de diensten
Iedere zondag is onze kerkdienst te beluisteren via de
kerkomroep. Maar heeft u geen internet en wilt u (tijdelijk)
de preek en de orde van dienst op papier ontvangen?
Dat is met één telefoontje naar Anton Stam geregeld
(0255 - 520966).
We zijn blij dat onze organisten ook in deze tijd in de
diensten een muzikaal aandeel hebben. Daarbij aanvullend
gebruiken we opnames van liederen, die ooit door de
KRO-NCRV zijn opgenomen. We hebben toestemming om
die te gebruiken.
Maar er gaat niets boven samen zingen en boven zingen
in levende lijve! Heel fijn was het dat Mieke Karman al een
paar keer heeft mee gewerkt aan een dienst.
Op zondag 10 mei zal Maarten Redeker te horen zijn in de
dienst. Maarten is vocal coach en professioneel zanger.
Hij leidde ons Passion-koor in de maanden januari en
februari met groot enthousiasme. En nu kunnen we hem
een keer horen zingen!
Op zondag 31 mei luistert Sandra Ritskes de dienst van
Pinksteren op met haar prachtige stem.
Zo proberen we ook afwisseling in de diensten te houden.
Collectes
Nu er geen kerkdiensten met kerkgangers zijn, missen
de diaconie en het college van kerkrentmeesters uw gulle
gaven.

Misschien kunt u het missen
om een extra donatie
via de bank te doen? Op
bladzijde twee van dit
kerkblad vindt u onderaan
de rekeningnummers. Alvast
hartelijk dank!
Groet
Ik sluit af met een hartelijke groet en met een zegenwens
voor alle lezers van dit blad. Dat we ons ondanks alles
Paasmensen voelen, levend met de Opgestane die ons
voorgaat.
Over onze harten, over onze huizen: de zegen van God
In ons komen, in ons gaan: de vrede van God
In ons leven, in ons geloven: de liefde van God
Aan ons eind en nieuw beginnen: de barmhartigheid van
God,
om ons thuis te ontvangen en thuis te brengen.
Mogen we ons gezegend weten, thuis in onze huizen,
in achtertuin of op balkon, en deel uitmakend van een
gemeenschap die een ruim (t)huis wil zijn voor ons allemaal.
ds Barbara de Groot

In memoriam

Garry Dop
Op 31 maart kwam er een einde aan het leven van ons
gemeentelid Garreldina Dop, op de gezegende leeftijd van
93 jaar.
Garry was geboren in Apeldoorn en woonde in de
naoorlogse jaren met haar ouders en broer in Velsen-Noord.
Na een korte periode in Harderwijk heeft ze verder altijd in
Velsen gewoond, waarvan de langste tijd in IJmuiden, hoog
in de sterflat van het Zeewijkplein. Ze genoot er van het
uitzicht. Garry volgde opleidingen in bedrijfsadministratie en
boekhouding. Van 1961 tot 1986 heeft Garry op het Ichthus
College gewerkt op de personeelsadministratie, waar ze
een zeer gewaardeerde en betrokken collega was.
Na haar pensioen genoot ze van het maken van reizen en
de contacten die ze trouw onderhield via correspondentie.
Met andere gemeenteleden vormde ze jarenlang samen
een leesclub waarin theologische boeken werden
besproken. Ze was kritisch, maar hoopvol. We stonden
voorafgaand aan haar begrafenis stil bij haar leven aan
de hand van lied 747, "Eens komt de grote zomer, waarin
zich 't verblijdt. God zal op aarde komen, met groene
eeuwigheid".
We bidden voor allen die Garry zullen missen om Gods
nabijheid.
ds Barbara de Groot
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Berichten van elders
Dwaas, maar vol geloof

“Wanneer je naar de kerk gaat en je eigen lijden
wordt daar gerechtvaardigd, dan duurt het niet lang
voordat je de Bijbel als je vijand gaat zien.
Dit overkwam veel Palestijnse christenen na 1948.
Mijn opa haakte volledig af van de kerk, mijn oma
bleef wel.”

Enkele nuttige adressen:
• Website TVG Amsterdam: www.tvg-amsterdam.nl
• Landelijke TVG website: www.tvg-algemeen.nl
• Website PKN: www.protestantsekerk.nl/
Wilt u dieper nadenken over vraagstukken van geloof,
kerk en samenleving overweeg dan serieus om de cursus
Theologie Voor Geïnteresseerden (afgekort: TVG) te gaan
volgen. Het is een informatieve cursus die u wegwijs maakt
in de bronnen van het christelijk geloof, de Bijbel, de rituelen
en tradities en in de toepassingen in het dagelijks leven.
• driejarige cursus (ook 1 jaar is mogelijk of delen van de
cursus)
• met kundige, ervaren, enthousiaste docenten
• van eind augustus tot eind april (gedurende 34 weken)
• elke dinsdagochtend van 10.00 – 12.45 uur (2 lessen
van 75 min.)
Cursuslocatie: Arie Biemondstraat 103 in Amsterdam.

Aan het woord is Omar Harami (39 jaar), directeur van
Sabeel. Sabeel is een oecumenische beweging voor
Palestijnse bevrijdingstheologie. Geïnspireerd door
het leven en onderwijs van Jezus Christus, wil zij
Palestijnse christenen helpen hun geloof te verdiepen,
de onderlinge eenheid te versterken en op te komen
voor vrede en gerechtigheid. Kerk in Actie ondersteunt
het gezamenlijke bijbelstudieprogramma van Sabeel
met de Evangelisch Lutherse Kerk, oecumenisch
centrum voor Palestijnse bevrijdingstheologie.
“Zelf groeide ik op tijdens de eerste intifada (1987-1993).
Voor schooltijd gooide ik stenen naar Israëlische soldaten
of kalkte ik muren onder met provocerende teksten. Op
mijn 10e had ik al drie begrafenissen van leeftijdsgenootjes
bijgewoond.
Als kind hield ik van de Bijbel. Dit kwam door mijn oma. Ik
had veel met Jezus die tafels in de tempel omver wierp.
Maar diezelfde Bijbel rechtvaardigde ook waarom Israël
het beloofde land voor de Joden was. God was dus onze
onderdrukker.
Tijdens die eerste intifada kwam een groep Palestijnse
voorgangers bij elkaar. Belangrijkste vraag was: hoe krijgen
we de Bijbel terug? Met andere woorden: hoe kan de Bijbel
ook goed nieuws zijn voor Palestijnse christenen? Sabeel
werd opgericht om een theologisch antwoord te bieden
vanuit Palestijns perspectief.
De kern van ons werk zijn de dertig bijbelstudiegroepen. In
veel kerken is dit de eerste keer dat bijbelstudies worden
geleid door gewone gemeenteleden. Deelnemers hebben
meer kennis van de Bijbel, staan sterker in hun geloof
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en zijn actiever in de kerk. Er zit zoveel energie bij deze
mensen. Ze zijn de negativiteit zat en willen verandering.
Bijbelverhalen inspireren hen daarbij. Neem het verhaal
over het dochtertje van Jaïrus. Haar vader gaat naar Jezus
toe, maar vervolgens vertellen dorpsgenoten dat zijn
dochtertje is overleden. Jezus zegt echter dat ze slaapt.
De mensen lachen hem uit (zie Lucas 8:40-56). Onze
structuren dienen niet de simpele en dwaze initiatieven. Kijk
maar naar Greta Thunberg en haar strijd voor het klimaat.
Toch is dat waartoe we worden opgeroepen als christenen.
Zo identificeerde we in onze bijbelstudiegroepen dertien
problemen in onze samenleving. Vervolgens stelden we
de vraag: hoe gaan we dat oplossen? Een groot probleem
is de groei van religieus extremisme. God opende
onverwachts deuren voor ons. Nu zijn er 100 aanpassingen
doorgevoerd in het Palestijnse onderwijsprogramma
waarbij o.a. antisemitische, anti-christelijke en anti-seculiere
verwijzingen zijn weggehaald.
Het bemoedigt ons dat christenen in Nederland op ons
betrokken zijn. We zijn misschien een kleine, kwetsbare en
hopelijk ook dwaze gemeenschap, maar we hebben een
levende God die door zijn Geest wonderen verricht!”

Geduld
‘Mep de vlieg op de kop van de tijger
niet’

(Oud chinees gezegde)
Goed advies. Want de vlieg is na die klap
misschien wel dood, maar er ontstaat
meteen een nieuw probleem in de vorm
van een woedende tijger. Kortom: vaak
wegen de gevolgen van een ongeduldige
reactie niet op tegen de korte opluchting
van dat moment.
Zelfbeheersing en geduld zijn dan ook
grote deugden volgens alle grote Chinese
denkers, net als bescheidenheid en zwijgzaamheid. Tot tien tellen en soms een
mening inslikken vergt op korte termijn
misschien krachtinspanning, maar is op
lange termijn vaak verstandiger. Vooral
wanneer die vlieg op een mooie dag
alsnog klaar is om zich te laten wegslaan,
voorbereid en rustig, terwijl de tijger
nietsvermoedend doorslaapt.

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
T H E

T R A N S F E R S H O P

• Films, video’s en dia’s digitaliseren
kleinbeeld, grootbeeld, halfkleinbeeld, pocketformaat en
foto’s / kaarten tot A3

• Audio digitaliseren
bandrecorderspoelen, cassettebandjes, mini disc, DAT tapes,
elpees, singles, 78 toeren plaatjes

• Foto’s printen op verschillende materialen
aluminium, forex, plexiglas, hout, kunststof en speciale
papiersoorten - zie achterzijde van deze flyer

• Foto’s / films ontwikkelen of afdrukken
foto’s afdrukken vanaf geheugenkaarten, usb-sticks, cd’s,
dvd’s of vanaf uw telefoon

omenten
m
e
r
a
b
r
Laat die
en gaan!
r
lo
r
e
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t
nie
Wij zijn u ook graag van dienst bij de onderstaande werkzaamheden:

• flyers & folders
• geboortekaartjes
• gelegenheidskaarten
• levensboeken

• spandoeken
• stickers
• trouwkaarten
• vlaggen

1971 AA IJMUIDEN
• FOTO 0255 53 58 18
info@elta.nl • fotoloek.anderson2@outlook.com • www.elta.nl

Communicatie

GroepNL
Lid van

• ontwerpen
• posters
• printen
• scripties

TROMPSTRAAT 1-5

PRINT 0255 51 11 91

ELTA PRINT EN FOTO LOEK ANDERSON ZIJN EEN ONDERDEEL VAN DRUKKERIJ ELTA IJMUIDEN

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

