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Leven van genade
Het is stil op straat.
Het is stil in de winkels.
Het is stil in kerk.
In mijn hart is het onrustig.
Mijn gedachten gaan alle kanten op.
Hoe gaat het met u?
Hoe gaat het met jou?
Hoe gaat het met mevrouw A in Velserduin?
En met meneer B in Huis ter Hagen? En met al
die mensen die thuis zijn, in hun eentje, met z'n
tweeën, met gezinsleden?
Nu iedereen door alle maatregelen rond het
corona-virus zo veel mogelijk thuis is, is het leven
ingrijpend veranderd.
Of misschien moet ik zeggen dat míjn leven ingrijpend
is veranderd. Want ik weet dat er genoeg mensen zijn die
altijd al veel thuis waren, die altijd al hun best moesten
doen om sociale contacten te onderhouden, die altijd al op
hun gezondheid moesten passen, die altijd al door allerlei
beperkingen gehinderd werden om zomaar te gaan en te
staan.
Dat besef heb ik maar al te goed nu. Solidariteit krijgt als
vanzelf betekenis.
In de week van 23 maart sprak ik veel mensen aan de
telefoon.
"Het gaat goed hier! Maar het is onwerkelijk. Het is zo
ongrijpbaar."
"Ik vind het saai. Het is zo ongezellig. Er komt nu niemand zo
maar eens even langs."
"Niet alle nieuwsberichten volg ik. We weten wat ons te doen
staat: thuis blijven, afstand houden."
"Af en toe ben ik bang. Wanneer houdt het op? Wanneer gaat
het virus voorbij?"
"Nou ik mag niet mopperen. Ik doe mijn eigen
boodschappen. Ik loop elke dag een rondje."
"Het doet me denken aan de oorlog. Maar toen vielen er ook
nog bommen, dus wat dat betreft hebben we het nog altijd
erg goed!"
In de overweging van 22 maart stond ik stil bij lied 538.
Willem Barnard dicht daar: "Een mens te zijn op aarde, in
deze wereldtijd, dat is de Geest aanvaarden, die naar het

leven leidt: de mensen niet verlaten, Gods woord
zijn toegedaan."
Daar komt het nu op aan, dat we de mensen,
dat we elkáár niet verlaten. Lukt ons dat,
dan doen we precies wat 'Gods woord' van
ons vraagt. In deze tijd zijn er gelukkig veel
manieren van contact mogelijk, zonder elkaar
in levende lijve te ontmoeten. We kunnen
e-mailen, kaarten schrijven, whatsappjes sturen,
maar ik merk zelf hoe fijn het is om iemands
stem te horen aan de telefoon! Dus bel elkaar
op, vraag hoe het gaat en leef zo met elkaar
mee. Omdat iedereen in dezelfde situatie zit, is
het contact gelijkwaardig; met andere woorden: als
beller heb je er ook wat aan ;-) En juist dat is 'leven van
genade', zoals een andere regel in het zelfde lied zegt. Dat
je denkt een ander iets te geven, maar intussen ben je zelf
de ontvanger. Je denkt een ander een plezier te doen, en
intussen knap je er zelf van op.
Als ik dit schrijf weten we dat we tot en met Pinksteren geen
'normale' kerkdiensten kunnen houden.
Maar kerk-zijn is veel meer dan samenkomen in een gebouw.
En bovendien: het wórdt Pasen!
Hoe de wereld er dan ook uit ziet, vieren zullen we!
Na de donkere dagen van Witte Donderdag en Goede Vrijdag
ontsteken we in de Paasnacht een klein vlammetje, voorbode
van het lege graf.
En ieder jaar zingen we -ook al zal dat dit jaar in een andere
vorm zijn- terwijl we het licht doorgeven:
Licht, aan liefde aangestoken
licht, dat door het donker brandt,
licht, jij lieve lentebode,
zet de nacht in vuur en vlam!
Dat u dat licht van Pasen, van opstanding en nieuw leven
mag ervaren, dat hoop, wens en bid ik. Door mensen, door
telefoontjes, door gebeden en gesprekken, in de eenzame
momenten, buiten in de lentelucht, waar en wanneer ook
maar: het licht is sterker dan het duister, de dood heeft niet
het laatste woord. Dat wij opstaan en leven!
Zegen en alle goeds,
ds Barbara de Groot
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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)
5 april
10.00 uur
Ds. B.E. de Groot
			

Palmpasen
6e zondag 40-dagentijd

6 april

19.30 uur

Ds. C. Lous

Avondgebed

7 april

19.30 uur

Ds. B.E. de Groot

Avondgebed

8 april

19.30 uur

Ds. B.E. de Groot

Avondgebed

9 april
19.30 uur
Ds. B.E. de Groot
			

Witte Donderdag
Avondgebed

10 april 19.30 uur
Ds. C. Lous
			

Goede Vrijdag
Avondgebed

11april
19.30 uur
Ds. C. Lous
			

Stille Zaterdag
Avondgebed

12 april

10.00 uur

Ds. B.E. de Groot

Pasen

19 april

10.00 uur

Ds. H. Frömming

26 april

10.00 uur

Ds. J.J.H. Hoekstra

3 mei

10.00 uur

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

28 - 02

05/07/’20 - 05/09/’20

22 juni 2020

2 juli 2020

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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Invloed Coronavirus
Door de komst van het Coronavirus is ons land vrij plotseling, grotendeels tot stilstand gekomen. Door de overheid
is o.a. aangegeven dat tot 1 juni er geen samenkomsten mogen zijn. Dit geldt dus ook voor kerkdiensten. Hierdoor
liggen feitelijk alle activiteiten in ons kerkelijk leven stil. In dit kerkblad onder de Rubriek WAT IS ER TE DOEN wordt
hier nader op ingegaan door de beide predikanten. Deze informatie is voor u van belang.

BEWAART U DIT BLAD ZO LANG ALS DEZE SITUATIE MET HET CORONAVIRUS DUURT,
IN IEDER GEVAL DUS TOT 1 JUNI A.S.
Als er nieuwe informatie is, vindt u deze in het volgende kerkblad of een nieuwsbrief. We houden in principe de
aangegeven data aan, zoals hierboven is vermeld. Mocht er een nieuwsbrief komen, dan zal hierin niet alle algemene
informatie staan, zoals in het kerkblad. Vandaar dat het belangrijk is dat u dit kerkblad bewaart.
Ook kunt u op de website van de kerk (www.engelmunduskerkoudvelsen.nl) informatie vinden.
Voorts vindt u in de rubriek Wat is er te doen nog kopij van Open Venster, Engelmundus en meer en de Kinderkerk,
waarin de laatste stand van zaken wordt weergegeven.
Een hartelijke groet aan u allen
De redactie

eigen kerknieuws
Wat is er te doen
Belangrijke informatie voor de komende tijd
Hulp nodig? Zin in een praatje?
Er zijn veel mogelijkheden om in de gemeente Velsen
hulp te krijgen. Maar soms is de stap naar een 'instantie'
wat groot. Of u weet niet hoe u daar terecht kunt, nu u
niet naar buiten kunt. Er zijn mensen bij de kerk die u kunt
bellen. Wat voor vraag u ook heeft, zelfs als u geen vraag
heeft, maar gewoon even zin heeft in een praatje, dan
kunt u bellen. Mocht er iets concreets nodig zijn, dan kan
deze contactpersoon, indien nodig, weer iemand anders
inschakelen. Maar bellen kan dus altijd!
De predikanten zijn in principe altijd bereikbaar op:
ds Kees Lous 0255-524473
ds Barbara de Groot 0255- 578978 / 06-40733684
Wilt u iemand uit Driehuis spreken, dan kunt bellen met
Ingrid Rasmussens 0255-512040
Wilt u iemand uit Velsen-Zuid spreken, dan kunt u bellen
met Ineke de Jong, 0255-513065 en/of Joke Stam,
0255-520966
Wilt u iemand uit IJmuiden spreken, dan kunt u bellen met
Adrie van der Pijl, 06-11372272

4

Dan heeft ook het Rode Kruis een hulpnummer:
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.
Bij de diensten
Het is fijn dat veel mensen de weg weten te vinden naar
de website van de kerk, waar een link te vinden is naar de
kerkomroep.
Kijk op www.engelmunduskerkoudvelsen.nl, dan vindt
u het wel. U kunt ook rechtstreeks naar www.kerkomroep.
nl gaan en in de zoekbalk 'Engelmunduskerk' invullen. Dan
komt u ook bij onze kerkdiensten. Omdat er momenteel veel
kerken uitzendingen hebben met aanzienlijk meer luisteraars
dan normaal, hapert de verbinding. Dan kunt u korte tijd later
(soms al om 11 uur) alsnog naar de dienst luisteren.
Hij staat dan in het rijtje 'eerdere uitzendingen'. Ik hoor
positieve berichten van luisteraars, dat het hen goed doet
om op deze manier met elkaar verbonden te zijn.
Ook is het altijd mogelijk om tijdelijk de preek thuis op papier
te ontvangen. Met één telefoontje naar Anton Stam is het
geregeld. U kunt hem bereiken op 0255-520966.

Opbrengst kaarten
Wie heeft nooit eens een kaart gekocht bij Ineke de Jong
en Stien Hoekstra? En wie heeft nooit eens een kaart
ontvangen die door één van hen gemaakt is? Ze knippen,
vouwen en plakken bijna dagelijks. Wat u misschien niet
weet, is dat alle inkomsten uit de verkoop van deze kaarten
in zijn geheel voor de kerk apart worden gezet. Onlangs is
met de deze kaartendames en de kerkenraad afgestemd,
om het bedrag dat er nu is, te besteden aan een extra
hoofdset-microfoon, zodat we niet meer tijdens de dienst
de microfoon op of af hoeven te doen, als er meerdere
voorgangers zijn. Daarnaast zijn de lampen annex bordjes
met 'nooduitgang' aan vervanging toe. Daar zitten accu's
in en speciale lampen, zodat ze ook branden als de stroom
uitvalt. Wat geweldig dat we door de kaartenverkoop zulke
nuttige en zichtbare aankopen kunnen doen!
Heel veel dank aan Ineke de Jong en Stien Hoekstra, voor
vele uren kaarten maken! En indirect dank aan alle kopers.
ds. Barbara de Groot

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.
Bovenstaand was altijd de aankondiging voor weer een
nieuwe, mooie voorstelling. Helaas hebben de huidige
omstandigheden rond het coronavirus ook ons ertoe
gedwongen dit seizoen voortijdig te laten eindigen.
De laatste twee voorstellingen, de zangeres Lenny kuhr
en het koor Tremenda, hebben we in overleg met de
uitvoerenden uitgesteld. Voor Lenny Kuhr is al een nieuwe
datum gepland: 25 oktober 2020.
Voor Tremenda zijn we nog op zoek naar een datum in
het seizoen 2020 - 2021. Voor beide voorstellingen geldt
uiteraard, dat de kaarten die al waren gekocht, geldig blijven
voor de nieuwe data.
Het 4e seizoen van Engelmundus en meer zal starten in
september 2020 en zal zeker naast de twee genoemde
evenementen weer mooie en ontroerende voorstellingen
voor jong en oud bevatten. Houdt u daarvoor de website
van de kerk in de gaten.
Wij van Engelmundus en meer willen al onze vrijwilligers,
medewerkers en artiesten bedanken dat we met hun
inzet ondanks het helaas ingekorte seizoen toch kunnen
terugkijken op een aantal geslaagde voorstellingen.
We zien u graag terug in het nieuwe seizoen!

Nieuws uit de kinderkerk
Helaas is er niet zoveel te melden dit keer vanuit de
kinderkerk. Net toen we goed en wel waren begonnen met
ons Veertigdagen project, moesten we noodgedwongen
alweer stoppen. Het boek waar we mee werkten, had mooie
platen en leuke opdrachtjes. De kinderen vonden het leuk
om hun naam erin te schrijven op de zondag dat ze er
waren en de verhalen spraken aan.
De Bijbelverhalen die bij het project hoorden over Mozes en
zijn broer Aaron, kunnen we gewoon opschuiven naar de
eerstvolgende zondag dat we weer een kerkdienst en weer
kinderkerk hebben. Dat is dus gelukkig geen probleem.
Wanneer dat is weten we nog niet. Maar duidelijk is al
wel dat ook ons Palmpasen-feest dat we traditiegetrouw
afsluiten met gezamenlijk pannenkoeken eten, niet kan
doorgaan.
Vergaderen doen we trouwens niet meer bij elkaar aan tafel.
Maar we blijven natuurlijk wel nog gewoon in contact met
elkaar.
We hopen dat ons uitje, later in het seizoen of eventueel
uitgesteld tot na de zomervakantie, wel doorgang kan
vinden. Daar brainstormen we vast over.
In de tussentijd wensen we u vanuit de kinderkerk in ieder
geval veel gezondheid en sterkte in deze rare en moeilijke
tijd.
Met vriendelijke groetjes namens ons allemaal,
Henny

Bericht van het Open Venster
Onze middag van 26 maart, waar Mevr. Kalis ons zou
vertellen over “Rode zakdoeken” kon niet doorgaan.
Dit geldt helaas ook voor
het reisje van 22 april.
De bloemmozaïeken in
Anna Paulowna worden
niet gemaakt, en alle
restaurants zijn gesloten.
Misschien dat we
volgend jaar deze tocht
kunnen maken.
28 mei is onze laatste
middag, traditiegetrouw
een kienmiddag.
We gaan er nu van uit dat dit wel doorgaat. Mocht het niet
zo zijn, dan wordt U hiervan weer telefonisch op de hoogte
gebracht.
Met een hartelijke groet,
de medewerkers van het Open Venster

Marco Bresser, communicatie Engelmundus en meer
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uit de kerkbanken
Belangstelling voor onze website
Nog voor de coronacrisis heb ik onderstaand stukje
geschreven. Nu het sinds kort niet meer mogelijk
is de kerkdiensten te bezoeken is er een nieuwe
en onverwachte situatie ontstaan in de functie en
hopelijk de verbindende rol van onze website.

• Door de Corona crisis is er op zondag tussen 10:00 en
11:00 uur een enorme stijging ontstaan in het aantal
luisteraars in het hele land dat kerkdiensten wil volgen.
Dat leidde op 15 en 22 maart tot flinke problemen in de
bereikbaarheid van Kerkomroep rond die tijd. Inmiddels
heeft men een oplossing geboden voor deze problemen.

In het voorjaar van 2016 is onze nieuwe website
www.engelmunduskerkoudvelsen.nl in gebruik genomen.
In tegenstelling tot de vorige mag deze website zich
verheugen in een groeiend aantal belangstellenden. Vanaf
de start heb ik het aantal dagelijkse bezoeken aan de
website gemeten per seizoen: van september tot en met
augustus.

Hoe kan een kerkdienst online worden beluisterd
Het online-beluisteren van onze kerkdienst gaat als volgt:
Stap 1: Ga naar www.engelmunduskerkoudvelsen.nl,
blader door de homepage en klik op het plaatje van
de actuele kerkdienst. U krijgt dan o.a. te zien wie
de voorganger is, welke liederen worden gezongen
en wat de lezingen zijn. Als online bezoeker kunt u
bijdragen aan de collectes. Klik op de oranje knop
de online collectezak. Ga daarna terug naar de
actuele kerkdienst
Stap 2: Klik op de oranje knop kerkdienst-online
	U komt direct bij de Engelmunduskerk op de website
van Kerkomroep
Stap 3: Klik op het symbool live

Een paar cijfers
In het korte seizoen 2016 waren er gemiddeld 16,7
bezoeken per dag. Dat liep in het seizoen 2016-2017 op
naar gemiddeld 22,3 bezoeken per dag. In de volgende
periode was dat ongeveer gelijk, maar in seizoen 20182019 steeg dit en kwam het op een gemiddelde van 30,4
bezoeken per dag. Dit laatste betekent dat onze website in
het afgelopen seizoen in totaal meer dan achtduizend keer
werd bezocht. Dit overtreft ruimschoots de (eind)doelstelling
van zesduizend bezoeken per jaar die destijds bij de bouw
van de website was gedefinieerd.
• Een actueel cijfer is 124 bezoeken op zondag 22 maart j.l.
Fluctuaties
Het is logisch dat het aantal bezoeken per maand varieert.
Met bijvoorbeeld de Jaarmarkt, de Herdertjestocht en
de Passion zie je het aantal stijgen, terwijl het in de
vakantieperiode een stuk rustiger is.
• Sinds begin maart 2020 ligt het gemiddeld aantal
bezoeken boven 40 per dag.
Kerkomroep
Ook is in de loop van de tijd de belangstelling voor het
online beluisteren van onze kerkdiensten gestegen. Wij zijn
aangesloten bij Kerkomroep.nl. Zij meten maandelijks het
hoogste aantal gelijktijdige luisteraars van een kerkdienst.
In het begin - de seizoenen 2016-2017 en 2017-2018 - werd
de kerkdienst niet elke maand beluisterd en varieerde dit
aantal daarom van 0 tot 11 luisteraars. Dit kwam gemiddeld
uit op 5 tot 6 luisteraars per kerkdienst.
In 2018-2019 groeide de belangstelling en was de variatie
6 tot 11 luisteraars. Het gemiddelde steeg daarmee naar
8 tot 9 luisteraars.
De statistieken die we van Kerkomroep krijgen geven
echter geen beeld van het werkelijk aantal beluisterde
kerkdiensten. Dit aantal ligt duidelijk hoger, o.a. omdat het
terugluisteren van de kerkdienst niet wordt bijgehouden.
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Hoe kan een eerder gehouden kerkdienst beluisterd
worden
Ongeveer een kwartier na afloop van de kerkdienst is de
opname beschikbaar om te worden beluisterd op een zelf te
kiezen moment. Dit gaat als volgt:
Stap 1: Ga naar www.engelmunduskerkoudvelsen.nl en
blader door de homepage. Bijna onderaan vindt u
het plaatje beluister een kerkdienst en klik hierop.
Stap 2: Hier vindt u twee oranje knoppen. Klik op de online
collectezak om bij te dragen aan de collectes.
Ga daarna terug naar beluister een kerkdienst
Stap 3: Klik op de oranje knop beluister een eerdere
kerkdienst
	U komt direct bij de Engelmunduskerk op de
website van Kerkomroep
Stap 4: Kies de gewenste kerkdienst en klik op luisteren
Heeft u vragen, bel mij gerust 06 81 93 72 34
Jorgen Rasmussens
webmaster engelmunduskerkoudvelsen.nl

BUB: Berichten uit de buitenwereld
Zijne Heiligheid de Dalai Lama en Aartsbisschop Desmond
Tutu hebben een lange discussie nodig om met elkaar
het begrip compassie
te analyseren. Voor ons
uitermate nuttig om daar
over na te denken, zeker
in deze Corona-tijd met
zoveel vreselijk lijden, voor
sommigen tot op het bot. En
velen hebben medelijden
met getroffenen in hun
gezondheid en wat hier nog
achteraan komt: verlies van
zekerheden qua inkomen,
toekomstperspectieven,
angst voor wat komt. Het
is goed om te beseffen dat
compassie iets anders is
dan medelijden.

Ik geloof
Ik geloof dat ik op deze aarde ben
om iets moois, iets goeds
van mijn leven te maken.
Ik geloof dat ik de verplichting heb
iets moois van deze aarde te maken,
speciaal ook voor anderen.
Ik geloof, dat ik met volle teugen mag genieten
van alles wat deze aarde te bieden heeft,
maar nooit ten koste van een ander.
Ik geloof dat ik naar de geest van Christus
moet leven en mijn medemens
de hand moet reiken,
door met hem mee te leven,
en hem begrip en liefde te tonen.
Ik geloof, dat ik door zó te leven
mijn leven zin geef; en dan
is het leven waard geleefd te worden.
Amen

Het voorjaar in aantocht, de zon heeft
al kracht.
Het gras wordt al groener, het is
buiten al zacht.
Een plek uit de wind op een plek in de
zon
Hou desnoods nog je jas aan,
ik geloof best dat dat kon.
Martha v.d. Duin

Bij medelijden voel je met de ander mee alsof het jezelf
betrof ( “ik word daar zo verdrietig van”). Je verbind je
niet met de ander, het is een gevoel in en vanuit jezelf.
De wetenschap heeft allang vastgesteld dat de mens van
nature compassie heeft, het is een gevoel van zorg dat
opkomt als we geconfronteerd worden met pijn en lijden.
Het Hebreeuwse woord voor compassie is rachamim,
dat verwijst naar baarmoeder. Zo diep is compassie in de
mens verankerd. Naast een gevoel van zorg is er ook een
sterke impuls om te handelen. Je zou kunnen zeggen dat
medelijden een voorfase is van compassie. Er ligt een
enorme grens tussen “ Goh, wat zielig voor dat gezin” en
“ Wat erg voor dat gezin, wat kunnen we/moeten doen”.
Compassie is verantwoording nemen voor een situatie die
niet acceptabel is. In onze wereld waar het recht van de
sterke, de dominantie van geld en macht volop te vinden is,
zien velen compassie als een zielige benadering.
Compassie en liefde hebben alles met elkaar te maken. Het
zijn woorden die moeilijk uit te leggen zijn. Duidelijk is dat
ze ver voorbij de eigen grenzen gaan. In de Bijbel staat een
verhaal dat “ Jezus met ontferming bewogen werd toen Hij
de schare zag” (Jezus wilde zich eigenlijk even terugtrekken
maar de massa bleef hem achtervolgen met zieken,
stervenden enz.). Jezus kwam hen genezend tegemoet, Hij
zei niet: “Wat zielig toch”.
Het Coronavirus kon weleens veel meer betekenen dan een
tijdelijk probleem: het leert ons basale dingen: voor elkaar
te zorgen, compassie uit te stralen door onze woorden met
daden te verbinden, er voor elkaar zijn. Gelukkig zien we
dat uitbundig.
(“Compassion is a sensitivity to the suffering of self and
others with a deep wish and commitment to relieve the
suffering.” The Dalai Lama)
Frits
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Corona
Zondag 15 maart 2020
’t Is stil op straat, de kerken zijn dicht.
De winkels gesloten, nergens brandt licht.
Geen wedstrijden, geen races, kantines gaan dicht.
Terrassen gesloten, mensen naar huis,
en overal “Corona” nieuws op de buis.
En geloof mij maar, ’t is nergens meer pluis.
Een heel vreemde toestand, op elk gebied.
Een benauwde ervaring, we kennen dit niet.
Wie schrikt niet als hij dit alles beziet.
Martha v.d. Duin

NIEUWS UIT DE PASTORIEËN
NIEUWS vAN DS. LOUS
Groet

In Memoriam

Daniëlla Maria Elisabeth Magdalena
Walthuis-Schachtschabel

Terwijl het buiten stralend zonnig is, hebben de maatregelen
tegen de verspreiding van het coronavirus een grote invloed
op ieder van ons. Allereerst merken we dat het bezoekwerk
letterlijk stilstaat; we mogen elkaar niet meer fysiek
opzoeken. Daarom werk ik vooral met de telefoon. Soms is
het nog een heel probleem om de juiste telefoonnummers
boven water te krijgen. Op die manier probeer ik met de
gemeenteleden die al op mijn bezoeklijst stonden, contact
te houden. En natuurlijk ook met anderen! Gezien alle
maatregelen is het nu wel duidelijk dat de normale diensten
in de Stille Week en Pasen geen doorgang kunnen vinden:
tot juni zijn er geen ‘gewone’ diensten. Toch zal het ook
dit jaar Pasen worden. De Heer is waarlijk opgestaan! Dat
geldt ook wanneer we het feest van de verrijzenis niet als
geloofsgemeenschap gezamenlijk kunnen vieren. ‘Ga met
God, dan ga je niet alleen’. Dat wens ik u allen toe in deze
verwarrende en onzekere tijden.
Een hartelijke groet aan u allen vanuit ’t Roode Hart 9.
Ds. Kees Lous
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Op 11 maart overleed in Huis ter Hagen, op de leeftijd van
94 jaar, Ella Walthuis-Schachtschabel. Vorig jaar verhuisde
het echtpaar Walthuis naar Huis ter Hagen, want Ella
had in toenemende mate zorg nodig; haar geest raakte
gaandeweg versluierd. Nadat haar man begin november
was overleden, voelde ze zich eenzaam en onthand.
Terugkijkend op haar lange leven zien we een vrouw, die
er altijd was voor haar gezin. Zij zorgde ervoor dat alles
goed ging: ze had een samenbindende en bemiddelende
rol binnen het gezin. Zij en haar man mochten hun 70-jarig
huwelijksjubileum nog beleven. Samen hebben ze ook veel
buitenlandse reizen gemaakt, waarvan ze heel erg hebben
genoten.
Ella was ook een gelovige vrouw. Ze had een blij geloof
en was ruim en open daarin. In de afscheidsdienst
op donderdag 19 maart in de aula van crematorium
Westerveld, stonden we stil bij een Bijbelvers uit Psalm 119:
‘Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn
pad’. God is in zijn woord haar hele lange leven met haar
meegegaan. Daarbij luisterden we naar liederen, die de
ruimte van haar geloof invulden. Gods woord is voor Ella
inderdaad een licht en een lamp geweest op haar lange
levensreis, die maar liefst 94 jaar duurde. Haar kinderen,
klein- en achterkleinkinderen wensen wij Gods nabijheid toe
in deze tijd van gemis.
Ds. Kees Lous

NIEUWS VAN DS. DE GROOT
Iedereen is thuis. Het hele gezin. De één doet dagelijks
huiswerk, de ander draait zich nog eens om in bed, en
intussen proberen we te wennen aan de situatie die
de corona-maatregelen met zich meebrengen. Of de
eindexamens doorgaan is onzeker (Red.: inmiddels wel:
ze gaan niet door). Wanneer de scholen weer toegankelijk
zijn, is onduidelijk. Gelukkig kunnen de jonge kinderen nog
samen buiten spelen.
Maar laat ik het niet zwaarder maken dan het is. We zijn
gezond, hebben alle digitale middelen tot onze beschikking
om tot over de hele wereld contact met elkaar te hebben.
En wat blijken we een schat aan spelletjes, puzzels en
knutselspullen te hebben.
Toch is het voor een predikant af en toe wel moeilijk als
je niet kunt doen wat je graag doet: bij mensen zijn. Ook
omdat je bij iemand thuis de tijd neemt, nog eens een
stilte kunt laten vallen en aan iemands gezicht kunt zien
'hoe de vlag erbij hangt'. Dat is er allemaal niet in een

e-mail, berichtje of een
telefoongesprek. Hoewel dat
laatste dan toch de voorkeur
heeft als het kan!
Ook vond ik het voorgaan in
een (nagenoeg) lege kerk
niet makkelijk. Het gaat
natuurlijk nooit om de aantallen, maar zó leeg doet echt pijn,
neemt u dat maar van mij aan. Ik hoop van harte dat we
na Pinksteren deze rode draad in het kerkelijk leven weer
kunnen oppakken.
Groet
Gezondheid, vrede en alle goeds wens ik u en jou vanuit de
Meervlietstraat.
Ik hoop snel tot ziens en anders tot horens!
Ds Barbara de Groot

Berichten van elders
Het evangelie is gewoon niet te stuiten.
Ook niet in ons land. En daarom is
het bijzonder dat we hier zijn. Dat we
vandaag woorden lezen, die door de
eeuwen heen heel vaak op deze zondag zijn gelezen.
De zondag van vandaag heet ook wel ‘Ogenzondag’.
Zondag Oculi. Een tekst uit Psalm 25 staat centraal. Toen
ik die tekst er weer bij pakte, was ik erdoor getroffen hoe
actueel hij is, juist nu. Ik lees u de tekst voor (vers 15-17):

We denken vaak dat we grip hebben op het leven. Maar nu
heeft het coronavirus grip op óns, op onze samenleving.
Wat kunnen we doen?
Deze meditatie sprak scriba ds. René de Reuver uit tijdens
de kapelviering die op zondag 15 maart werd uitgezonden
op NPO2.
Het is een bijzondere zondag vandaag: een zondag waarop
veel kerken dicht zijn maar waarop we toch met elkaar
verbonden zijn.
Ruim 30 jaar geleden, uitgerekend op deze zondag - de
derde in de Veertigdagentijd - ben ik bevestigd tot predikant.
In die 30 jaar gingen elke zondag de kerkdeuren open. Maar
niet vandaag. En waarschijnlijk volgende week ook niet, en
die week daarop ook niet. Een unieke situatie in ons land.
Stopt nu het evangelie? Gaat de lofzang niet meer door?
Goddank niet. Er zijn allerlei andere mogelijkheden - zoals
deze kapelviering - om met elkaar toch het evangelie te
horen en de lofzang gaande te houden.

Ik houd mijn oog gericht op de HEER,
hij bevrijdt mijn voeten uit het net.
Keer U tot mij en wees mij genadig,
ik ben alleen en ellendig.
Mijn hart is vol van angst,
bevrijd mij uit mijn benauwenis.
Angst heeft ons te pakken. Ons, mensen die vaak denken
dat wij de grip op de dingen hebben. De grip op het leven,
de grip op situaties. De grip op ... vult u maar in. Het blijkt
nu bijna omgekeerd te zijn. Het virus heeft grip op óns. En
we zijn er nauwelijks tegen bestand. Niet tegen het virus,
niet tegen mensen die ziek worden ten gevolge van het
virus. We zijn trots op onze gezondheidszorg, maar is die
wel toereikend? Zijn er wel ziekenhuisbedden genoeg? Zijn
de doktoren straks nog wel beschikbaar?
We verliezen daarmee niet alleen de grip op het virus,
maar ook zo'n beetje op ons leven. Op ons samenleven.
De samenleving raakt ontwricht. Het leven valt stil. De
economie krijgt harde klappen. Dat maakt ons bang. En ook
verward. Hoe kunnen we hiermee omgaan? Hoe kunnen we
ons ertegen wapenen?
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Veel mensen zitten thuis. In quarantaine, of gewoon omdat
hun baas gezegd heeft: je moet thuiswerken. Gelukkig
kunnen we thuis nog wel volgen wat er in de wereld
gebeurt. We kunnen naar het nieuws kijken. Maar zodra
je de tv aandoet, zie je de triomftocht van het virus. Wéér
meer besmettingen. Wéér uitbreiding. Wéér strengere
maatregelen. En als je al de moed hebt om nog even langer
te kijken, dan zie je wellicht de verschrikkelijke beelden van
vluchtelingen. Kinderen. Mannen en vrouwen. Ontredderd.
Bijvoorbeeld in het kamp op Lesbos, Moria. Moria. Dat is de
berg waar God aan Israël de Thora, de leefregels, de regels
der leven, gaf. Wat een schril contrast.
Het maakt ons bang. Verbijsterd. Ontredderd. Wat staat
ons te doen? Nou ja, misschien allereerst - heel nuchter gewoon de voorschriften opvolgen die de overheid geeft.
Om, voor zover dat in ons vermogen ligt - het virus in te
dammen. Doen, dat opvolgen.
Ten tweede: we kunnen politici aansporen om hun nek uit
te steken voor kwetsbare mensen. Voor eenzame mensen.
Voor die kinderen daar in het vluchtelingenkamp op Lesbos.
Om die een beetje perspectief te bieden.
En dan ten derde - en daar gaat het over in de psalm: we
kunnen onze ogen richten op God. We kunnen bidden:
God, geef ons in deze duisternis een klein beetje licht. Wie
verlangt daar niet naar? Naar licht dat nooit meer dooft,
dat sterker is dan de duisternis. Is dat niet een heel diep
verlangen van ons mensen, van ons allemaal? Daar gaat
het ook om in Psalm 25.
Ik houd mijn oog gericht op de HEER. Op God, de bron
van het licht. Je hoeft de Bijbel maar open te slaan: het
allereerste woord van Hem is 'licht'. Zonder licht kunnen wij
niet leven. Ook niet in de huidige situatie. Zonder licht groeit
er niet eens leven. God is de bron van het licht. En van het
leven.
Vandaar die oproep in de psalm. Als je die leest, dan merk
je dat Davids leven - ook al was hij koning - ook door
donkerte heenging, en door diepte. Benauwdheid, angst,
gevangenschap, alleen-zijn. Hij wist er allemaal van. En in
die donkerte richtte hij zijn ogen op God. Op God, omdat
hij ervaren had, wist, geloofde, erop vertrouwde: U bevrijdt.
Uw licht is sterker dan de duisternis. U bent genadig. U laat
mij niet in dat donker zitten, maar ziet me, en wil me telkens
weer in uw licht trekken, zodat ik weer verder kan. Dát was
de ervaring van David. Vandaar dat hij zichzelf als het ware
opriep om zijn ogen te richten op God.
Wij horen vandaag dit woord, op deze ‘Ogenzondag’. Het
wordt ons aangereikt vanuit de traditie van de kerk. Richt
je ogen op God. Want als Hij, de bron van het licht, ons
voor ogen is, dan valt zijn licht ook weer op ons leven. Voor
onszelf, maar natuurlijk evenzeer voor de mensen om ons
heen.
Dat woord uit die psalm is een bemoediging, een
aansporing, maar het verruimt tegelijkertijd je blik. Want
als je zelf in het licht staat, krijg je ook oog voor die ander.
Voor die vrouw die nu thuiszit, waar de kinderen niet meer
kunnen komen vanwege het coronavirus. Haar angst voor
besmetting. Dat je denkt: laat ik even bellen. Laat ik even
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een kaartje sturen. Laat ik iets van me laten horen. Zodat
die eenzaamheid even doorbroken wordt.
In dat licht zie je ook ineens dat kind, daar in dat kamp
Moria. Zonder toekomst daar. Is het licht niet evenzeer voor
hem of haar bestemd?
In uw licht zien wij het licht. Psalm 25 is een bemoediging.
Om midden in het donker de ogen te richten op God. Om
zijn licht op je leven te laten vallen, en ook op het leven van
de ander. Zodat je zelf ook een beetje een lichtdrager in
deze donkere wereld wordt.

Mannenkoor zoekt zangers
26 mannenstemmen, verdeeld over 4 stemgroepen,
vormen samen het Christelijk Mannenkoor IJmuiden.
De leden komen niet alleen uit IJmuiden, maar ook
uit omliggende gemeentes, een enkeling zelfs uit
Alkmaar en Amsterdam. Met deze groep is het iedere
donderdagavond beregezellig! Maar dat niet alleen, de
mannen komen om te zingen, dus wordt er ook serieus
geoefend op mooie muziekwerken, ook eigentijdse, met
een religieus karakter.
Het koor staat al enkele jaren onder enthousiaste leiding
van Ary Rijke.
We zijn op zoek naar mannen die het leuk lijkt om te
zingen bij dit koor.
Kun je zingen? Of wil je dit leren? Twijfel je al een tijdje om
langs te komen?
Kom toch eens de geweldige sfeer proeven. Iedere
donderdagavond kan dat vanaf 20.00 uur in de Petrazaal
(Spaarnestraat 6) in IJmuiden.
Voor meer info www.cmij.nl

G E B E D V A N E E N K I N D D AT T H U I S I S
Weet U, God,
ik vind het helemaal niet meer gezellig thuis.
Ik dacht: Fijn!
een hele tijd niet naar school, net als vakantie.
Maar nu moet ik steeds in mijn eentje spelen.
Mijn vader werkt, mijn moeder werkt.
Ze hebben geen tijd voor mij. Ik verveel me.
Weet U, God,
Ik vind het helemaal niet meer gezellig thuis,
mijn ouders, ze doen helemaal niet aardig,
tegen mij, tegen elkaar.
Ik ben op mijn kamer, naar school kan ik niet.
Weet U, God,
Ik vind het helemaal niet meer gezellig thuis.
Kunt u niet wat sturen?
Ik dacht aan wat liefs,
zoals een beetje vriendelijkheid en ook wat geduld,
dat iedereen wat aardiger wordt.
Dat zou fijn zijn, God!

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

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

Laat dierbare momenten
niet verloren gaan!
• FILMS, VIDEO’S EN DIA’S DIGITALISEREN
kleinbeeld, grootbeeld, halfkleinbeeld, pocketformaat en foto’s

• AUDIO DIGITALISEREN

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

• FOTO’S AFDRUKKEN OP VELE MATERIALEN
canvas, aluminium, forex, plexiglas, hout, kunststof...

• FOTO’S EN FILMS ONTWIKKELEN

FOTO LOEK ANDERSON
T H E

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

Communicatie

GroepNL
Sterk in grafische communicatie!
• flyers & folders
• geboortekaartjes
• gelegenheidskaarten
• levensboeken

Trompstraat 1-5

Lid van

• ontwerpen
• posters
• printen
• scripties

1971 AA IJmuiden

Tel. DRUKKERIJ ELTA
Tel. FOTO LOEK ANDERSON

• spandoeken
• stickers
• trouwkaarten
• vlaggen

info@elta.nl

0255 51 11 91
0255 53 58 18

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

