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De hand van God
Recentelijk is er een nieuwe publicatie
van de Provincie Noord-Holland
verschenen over onderzoek vanaf
1945 tot op heden van onze
Engelmunduskerk.* Een staaltje
magistraal archeologisch onderzoek,
waarbij de onderste steen
letterlijk en figuurlijk
boven moest komen. Het
leest als een spannende
detective en laat zien
wat je met moderne
technieken en inzichten
allemaal te weten kunt
komen. Definitief staat
na dit onderzoek vast
dat de grote grafsteen
de zerken bevatte van
Willem 1 van Brederode
en Hillegonda van Voorne,
maar dat bevroedde u
al. Zij zijn afgebeeld als
gisanten. Een gisant is een
liggende figuur en de term
is afgeleid van het Franse
werkwoord gésir, wat (half)dood liggen betekent.
De gisant is geen levende, maar ook geen dode.
Het is een afbeelding van iemand die wacht op de
terugkeer van Christus. Op de Brederodegrafzerk
zijn de man en vrouw weergegeven als gisants.

Boven het hoofd van Hillegonda is
een hand met twee gesloten en drie
uitgestrekte vingers op de grafsteen
te zien.
Het zal u niet verbazen:
Vader, Zoon en Heilige
Geest. Dit heet een
manus dei, de hand
van God. Het is toch
een prachtig idee dat
sinds 1302 in onze kerk
een vrouw begraven
ligt ** die vraagt om
Gods bescherming en
aanwezigheid. In psalm
31:16 staat: Mijn tijden
zijn in Uw hand.
Gods bereik overstijgt
het tijdelijke en dat mag
zeker een troost zijn
voor een ieder. Wij zijn
in afwachting van de
wederkomst van Christus.
* Deze publicatie is beschikbaar op internet met als titel:
Noord Hollandse publicaties; NH10; De Engelmunduskerk in
Velsen-Zuid
** In het Huis van Hilde in Castricum zijn alle resten en gegevens nu
terug te vinden.

Protestantse Gemeente te Velsen-Zuid / IJmuiden-Oost
KERKGEBOUW ENGELMUNDUSKERK - KERKPLEIN VELSEN-ZUID
Postadres: zie hieronder

Koster

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

Telefoon
514714

Predikanten

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

Telefoon
520966
511794
521414
522269

E-mail redactie Samen
kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl
524473

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

Scribaat en postadres

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

REDACTIELEDEN SAMEN
• Joke Stam
• Jan Oosterveen
• Aafke Strooker
• Frits Vermeulen

520966

Algemene gegevens
KINDERKERK
Giften kunnen worden overgemaakt op
NL94 RABO 0373 5974 52, t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z
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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
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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.
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Marco Bresser en Jorgen Rasmussens
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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
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Kievitlaan 26, 1971 KX IJmuiden
Penningmeester dhr. K. Gesink
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Prot. Gem. Velsen-Z /IJmuiden-O, Platanenstraat 23,
IJmuiden. Inlichtingen bij dhr. A. Selier, tel. 0255 - 536082

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

KERKDIENSTEN
ENGELMUNDUSKERK
ICHTHUSKERK
Kerkplein 1
Snelliusstraat 40				
						
8 nov
10.00 uur
10.00 uur
ds. B.E. de Groot
ds. R.M. Witteveen (Haarlem)
15 nov

10.00 uur
ds. S. Zuidema (Heemskerk)

10.00 uur
ds. C. Lous

22 nov

10.00 uur Gedachtenisdienst
ds. B.E. de Groot
14.30 uur Gedachtenisdienst
ds. B.E. de Groot en ds. C. Lous

10.00 uur Gedachtenisdienst
ds. J. van Doorn en ds. C. Lous
14.30 uur Gedachtenisdienst
ds. J. van Doorn

29 nov

10.00 uur 1e Advent
ds. B.E. de Groot

10.00 uur 1e Advent
ds. C. Lous

6 dec

10.00 uur 2e Advent (HA)
ds. C. Lous

10.00 uur 2e Advent
ds. J. van Doorn

13 dec

10.00 uur 3e Advent
ds. B.E. de Groot

10.00 uur 3e Advent
ds. C. Lous

22 nov

BIJ DE DIENSTEN
ENGELMUNDUSKERK
ZONDAG 8 NOVEMBER: DIENST OM 10.00 UUR
Voorganger: ds. B.E. de Groot
Ontvangstdienst: de dames J. Brink, A. Strooker,
de heren C. van Ikelen en D. Tamerius
Bloemendienst: diaken mw. L. van der Lugt
Kinderkerk: mw. S. Rasmussens
Organist: dhr. R.S. Brink
De collecten zijn voor de Diaconie en de Kerk
ZONDAG 15 NOVEMBER: DIENST OM 10.00 UUR
Voorganger: ds. S. Zuidema
Ontvangstdienst: de dames H. Stolk, I. van Broekhuijzen,
de heren W. van Broekhuijzen en E. Cornet
Bloemendienst: diaken dhr. K. Gesink
Vandaag is er geen Kinderkerk
Organist: dhr. P.C. Dalebout
De collecten zijn voor de Diaconie en de Kerk

ZONDAG 22 NOVEMBER:
DIENST OM 10.00 UUR
LAATSTE ZONDAG
KERKELIJK JAAR
Gedachtenisdienst
Voorganger: ds. B.E. de Groot
Ontvangstdienst: de dames I. van Ee, A. van der Pijl,
A. Strooker en dhr. C. de Vlieger
Bloemendienst: diaken mw. I. de Jong
Kinderkerk: mw. M. Spijker
Organist: dhr. P.C. Dalebout
De collecten zijn voor Kerk in Actie: Pastoraat en de Kerk
Zondagmiddag 22 november:
Gedachtenisdienst om 14.30 uur
Voorgangers: ds. B.E. de Groot en ds. C. Lous
Ontvangstdienst: de dames I. van Ee, H. Hoefakker,
I. Rasmussens en dhr. J. Rasmussens
Organist: dhr. P.C. Dalebout
De collecten zijn voor Kerk in Actie: Pastoraat en de Kerk
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ZONDAG 29 NOVEMBER: DIENST OM 10.00 UUR
1E ADVENT
Voorganger: ds. B.E. de Groot
Ontvangstdienst: de dames J. Brink, Y. Roodzant, M. Tyl en
dhr. P. Bijker
Bloemendienst: diaken mw. M. de Bruijn
Kinderkerk: mw. L. Rodenburg
Organist: dhr. R.S. Brink
De collecten zijn voor de Diaconie en de Kerk

ZONDAG 13 DECEMBER: DIENST OM 10.00 UUR
3E ADVENT
Voorganger: ds. B.E. de Groot
Ontvangstdienst: ?
Bloemendienst: mw. L. van der Lugt
Kinderkerk: de dames S. Rasmussens en M. Spijker
Organist: dhr. P.C. Dalebout
De collecten zijn voor de Diaconie en de Kerk

ZONDAG 6 DECEMBER: DIENST (VAN SCHRIFT EN
TAFEL) OM 10.00 UUR 2E ADVENT
Voorganger: ds. C. Lous
Ontvangstdienst: de dames I. van Ee, H. Stolk, T. Talens en
dhr. N. Rasmussens
Bloemendienst: diaken mw. H. Westra
Kinderkerk: mw. L. Koster
Organist: dhr. P.C. Dalebout
De collecten zijn voor Kerk in Actie: Werelddiaconaat en de
Kerk

VAN DE REDACTIE
Informatie over de eerstvolgende kerkbladen
Periode

Uiterste
inleverdatum kopij

Verschijningsdatum
vanaf…

28 - 06

13/12/’20 - 16/01/‘21

30 november 2020

10 december 2020

28 - 07

17/01/’21 - 20/02/’21

4 januari 2021

14 januari 2021

28 - 08

21-02/’21 - 27/03/’21

8 februari 2021

18 februari 2021

Kerkblad-nummer
Jaargang

Kopij s.v.p. inleveren via: kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl
Eventueel geschreven kopij kan nog altijd bezorgd worden bij één van de redactieleden.
De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden kopij te corrigeren, in te korten of (na overleg met de voorzitter van
de kerkenraad) te weigeren.

Mijn schoonschoon is een overtuigd atheïst. Hij heeft zijn dochtertje van vijf dan
ook onomwonden meegedeeld dat er geen God is. Toen ze laatst zou gaan spelen bij
de kinderen van de - katholieke - buren, vroeg ze: “Als ik nou hiernaast ben, mag ik
dan zeggen dat God niet bestaat, of mogen ze dat niet weten?”
Simon Carmiggelt
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EIGEN KERKNIEUWS
WAT IS ER TE DOEN
Goed nieuws uit de kinderkerk
Goed nieuws, dat kunnen we allemaal wel gebruiken nu!
Dus begin ik daar maar meteen mee. We zijn namelijk
alweer volop bezig met de voorbereiding voor de
Adventsperiode. En het thema in de Kind op Zondag, waar
we deze periode weer mee gaan werken, is: “Goed nieuws”.
Dat is er natuurlijk volop, voor wie het ziet. Zo zien wij
bijvoorbeeld elke keer als er kinderkerk is, een grote groep
kinderen die heel trouw onze diensten bijwoont. Hecht zijn
ze ook en ze doen heerlijk mee met alles wat we doen.
Persoonlijk geniet ik erg van de inbreng die de kinderen
hebben, de vragen en de informatie, waar ik dus ook nog
eens wat van leer. Maar ook van de hulpvaardigheid naar
elkaar toe en de zorgzaamheid.
Om ervoor te zorgen dat het Adventsproject goed uit de
verf komt, hebben we besloten vanaf 1ste Advent elke week
kinderkerk te houden. We gaan een krant maken
‘De Adventsbode’, waar alleen maar goed nieuws in komt
te staan. Daar kunnen we uw hulp bij gebruiken! Als u goed
nieuws heeft of leuk nieuws of verassend misschien, mag u
dat met ons delen, als u dat wilt. Wij zorgen dan dat dat in
‘De Adventsbode’ komt te staan én zelfs door onze goednieuwslezer in ons wekelijkse journaal wordt voorgelezen in
de kerk.
Elk goed nieuws, hoe klein of groot ook, mag bij ons in de
krant! U mag uw nieuws mailen naar de redactie van onze
krant: kinderkerk@engelmunduskerkoudvelsen.nl of het
nieuws in de daarvoor bestemde box in de kerk deponeren.
En omdat engelen toch wel de echte brengers van goed
nieuws zijn, de bodes van God, gaan we 4 zondagen lang
engeltjes maken met de kinderen, voor met Kerst in de
boom. Over hoe we Kerst gaan vieren met de kinderen,
moeten we nog vergaderen, maar we houden u, via ons
kerkblad en straks misschien ook wel via ‘De Adventsbode’
natuurlijk op de hoogte.

Ophalers voor de actie
Kerkbalans 2021
In januari start de Aktie Kerkbalans 2021 met als thema
“Geef vandaag voor de kerk van morgen”. Net als in de
afgelopen jaren willen we een zo groot mogelijk aantal
ingevulde toezeggingsformulieren bij de gemeenteleden
thuis op (laten) halen. De kerkrentmeesters kunnen dit niet
alleen. Zij hebben hierbij hulp nodig.
De Kerkbalansbrieven worden half januari tegelijk met het
kerkblad bezorgd. De verspreiders van het kerkblad waren
de afgelopen jaren bereid om ook de bezorging van de
Kerkbalansbrieven op zich te nemen. Dat waarderen we
zeer!
Niet alle bezorgers van SAMEN zijn echter in staat om ook
enkele dagen/weken later de antwoordenveloppen weer op
te halen. De kerkrentmeesters nemen zelf een aantal wijken
voor hun rekening, maar extra vrijwilligers zijn zeker nodig/
belangrijk. Bent u bereid om bij een aantal adressen langs
te gaan…?
De actieperiode loopt van zaterdag 17 januari tot en met
zaterdag 31 januari 2021. Iedere vrijwilliger krijgt begin
volgend jaar een aantal adressen, waar (hopelijk) de
antwoordenvelop met het toezeggingsformulier klaarligt.
Afhankelijk van het aantal helpende handen gaat het om het
ophalen van 10 à 20 enveloppen. Bent u beschikbaar, stuur
dan -zo mogelijk voor medio december 2020- een e-mail
naar kerkbalans@engelmunduskerkoudvelsen.nl.
Telefonisch aanmelden mag ook: 0255 522045 of 06
44050191.
Alvast bedankt.
Namens het college van kerkrentmeesters,
EDUARD CORNET

Ter afsluiting nog dit: in de Adventsperiode zult u de
kinderen (en ons) iets meer in de kerk zien; we willen graag
de verbinding blijven voelen met de ‘grote-mensenkerk’, dus
zullen we beginnen in de kerk en na onze dienst weer even
terugkomen om onze krant te laten zien en het nieuws voor
te lezen.
Zo ziet u maar: heel veel goed nieuws uit de kinderkerk dit
keer! Hopelijk heeft u ook goed nieuws voor ons en gaan
we met z’n allen een goede tijd tegemoet.
Met vriendelijke groetjes namens ons allemaal,
HENNY

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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REKENING & VERANTWOORDING
Bloemengroet
De bloemen uit de Engelmunduskerk gingen met onze
hartelijke groeten naar onze gemeenteleden
20 september
27 september
4 oktober

Mevrouw Hagedoorn - Hogenhout
Mevrouw van Dam - de Bruin
Mevrouw Boudesteijn - Groen

11 oktober
18 oktober
25 oktober

Mevrouw Bierling - Wolthuis
Mevrouw Groen - van Wieringen
De heer Wijnand

UIT DE KERKBANKEN
Gedenken
Alles heeft zijn uur.
Voor alles wat er gebeurt, is een vaste tijd.
Geboren worden en doodgaan.
Een tijd van samenzijn ging voorbij,
de uren van samen leven met wie ons dierbaar was,
is verstreken,
het beminnen, huilen, lachen, hopen en strijden
zijn voorbij gegaan.
Toen kwam de tijd van afscheid nemen.
Soms te vroeg,
soms onverwacht,
soms na een lange weg,
soms als een schok,
soms als een opluchting,
maar altijd met verdriet om wat voorbij ging.

Wij herinneren ons al de goede en mooie momenten.
Wij herinneren ons de gezichten van onze dierbaren.
Hun ogen die wij zagen, die ons zagen,
die wij gezien hebben, die ons gezien hebben
die we nog zien als we aan hen denken...
Wij herinneren ons hun namen
en wij noemen hun namen, nu, in deze stilte.
We steken voor ieder van hen een lichtje aan,
om het licht dat zij waren
om het licht waarin ze zijn opgenomen
bij onze Lieve God
die al onze lieve doden behoedt en behoudt.
En om het licht dat zij altijd zullen zijn
in ons hart
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Bedankje
Heel hartelijk bedankt voor de mooie bloemen die ik kreeg voor mijn verjaardag (94 jaar).
Het gaat hier vrij goed.
We danken voor elke dag die we samen krijgen.
Henk kan sinds vorige week de krant niet meer lezen. Een groot gemis.
We leven erg mee met de hele kerk-gemeente.
Via het kerkblad en vooral via de preken die van Anton Stam (prekenservice) elke maandag
thuis bezorgd krijgen.
’t Blijft moeilijk met coronatijd, maar we doen ons best. Zien weinig mensen.
Samen hebben we het gezellig en goed. We hebben vier fantastische dochters, die veel voor ons doen.
God zorgt voor ons in alles wat er gebeurt. We leggen ons leven in Zijn handen.
Ds. Rijks uit Santpoort vertelde me eens: ‘ik laat me na m’n sterven door God verrassen. Dan is alles goed.
Daar houden wij ons ook maar aan.
Alle broers en zusters, heel veel liefde van God.
Tot ziens, nu of later.
Veel liefs,
HENK EN HENNY BIERLING

De tijd gaat voort.
Corona regeert ongestoord
geeft druk op ’t hele leven.
We mogen nergens meer naar toe
vermaken ons in huis en
hoelang kunnen we er nog tegen?
In de oorlog, ik was toen nog een kind,
was ook de vrijheid ver weg.
We hadden geen eten, we hadden veel kou
als ik bedenk wat ik wilde en zou.
Een witte snee brood met boter en kaas,
maar er was niets van dat alles.
Dan hebben we nu toch de hemel op aard.
We hebben volop te eten! Dat is veel waard.

Geen stampende laarzen meer door de straat
de Duitse bevelen verstomd
en zo gaat elke periode voorbij,
totdat de vrijheid weer komt.
Dan is de crisis weer voorbij
Dan keert de rust wel weer
Dan komt de wederopbouw weer
Dan leven wij weer vrij.
Zolang we thuis nog blijven werken
houden we toch de moed erin.
Daarna kunnen we weer samen kerken
Dan heeft het leven veel meer zin.
MARTHA V.D. DUIN

NIEUWS UIT DE PASTORIEËN
NIEUWS VAN DS. LOUS
BIJZONDERE KERKDIENSTEN IN CORONATIJD                                                                                 
De coronapandemie duurt wereldwijd voort. Op het moment
van schrijven loopt het aantal dagelijkse besmettingen
in Nederland nog steeds op. Het ziet er naar uit dat de
regering een aantal coronamaatregelen zal verscherpen.
Een verscherping van de maatregelen heeft altijd directe
gevolgen voor de diensten en andere activiteiten, die wij
als gemeente organiseren. Als gemeente zoeken wij naar
mogelijkheden om ook - misschien wel juist - in coronatijd
gemeente te zijn. In de periode die deze editie van Samen
beslaat, staat traditioneel een aantal bijzondere diensten

op het kerkdienstenrooster.
Als betrokken colleges en
kerkenraad denken we na
over de invulling ervan.
Uiteraard alles onder een
zeker voorbehoud: eventuele
verscherping van de
maatregelen hebben invloed op de uitvoering van deze
diensten. Als eerste bijzondere dienst staat op 22 november
de laatste zondag van het kerkelijk jaar op het rooster. Het
consistorie kijkt naar de mogelijkheden om op deze zondag
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onze overleden gemeenteleden te gedenken en daarbij
ook familieleden uit te nodigen; dit alles binnen de gegeven
beperkingen. De week daarop is het de eerste advent. In
onze gemeente hebben we de goede gewoonte om in de
tijd van advent ook een keer het Heilig Avondmaal te vieren.
Op het rooster dat al lang voor de corona-uitbraak was
vastgesteld, staat 6 december, de tweede adventszondag,
als avondmaalsdienst ingeroosterd. Sinds de uitbraak van
corona hebben wij in onze gemeente geen dienst van schrift
en tafel meer gehouden. Inmiddels blijkt dat de meeste
gemeenten bij ons in de buurt naar mogelijkheden hebben
gezocht - en gevonden! - om toch op een verantwoorde
manier het Heilig Avondmaal te kunnen vieren. Op dit
moment onderzoeken we of we in onze gemeente toch op
een of andere manier het Heilig Avondmaal kunnen vieren.
Uiteraard gebeurt dat heel gedegen. De diaconie moet het
verantwoord vinden, onze coronacommissie moet alles stap
voor stap controleren en ten slotte moet de kerkenraad zijn
goedkeuring geven. Op het moment van schrijven kunnen
we dus alleen zeggen, dat wij er binnen gemeente mee
bezig zijn.
PASTORAAT IN CORONATIJD          
Na een periode van ‘telefoonpastoraat’ had ik in de
zomerperiode het bezoekwerk weer opgepakt. Inmiddels
zijn de maatregelen
van overheidswege
weer aangescherpt.
Voor de verpleeg- en
verzorgingshuizen
in onze regio is het
door de oplopende
besmettingsgraad een zorgelijke en spannende tijd. Dat
geldt eigenlijk net zo voor onze kwetsbare gemeenteleden

die thuis wonen en minder vaak naar buiten gaan. Ik heb
besloten om in deze onzekere tijd weer wat meer te gaan
bellen. Dit betekent niet
dat ik helemaal geen
bezoeken meer afleg: als
er maar enigszins sprake
is van urgentie kom ik
zeker langs! Wel probeer
ik in lijn met de adviezen
iets meer te bellen en iets
minder te bezoeken, zodat
ik op weekbasis het aantal
sociale contacten iets
verminder.
STOEIEN-MET-TEKSTEN
Inmiddels hebben we
na de zomer twee
bijeenkomsten gehad.
De volgende bijeenkomst
wil ik in januari houden.
Die bijeenkomst kondig ik in de volgende Samen aan.
Er is het verzoek binnen gekomen om op een andere
middag dan de dinsdagmiddag samen te komen. Voor de
januaribijeenkomst ga ik dus zoeken naar een maandag-,
woensdag- of donderdagmiddag.
GROET   
Vanuit ’t Roode Hart 9 een hartelijke groet aan u allen.
De dagen worden steeds korter, maar weldra zal in
deze donkere tijd van beperkingen het licht van hoop en
verwachting, van advent, weer gaan schijnen!
DS. KEES LOUS

NIEUWS VAN DS. DE GROOT
De klok is verzet, de wintertijd is begonnen.
De dagen worden korter, het donker duurt langer.
We controleren de
fietsverlichting, want
opeens wordt er weer in
het donker naar school
gefietst. Als de scholen
tenminste openblijven!

accepteren dat allerlei leuke
dingen niet door kunnen
gaan. En ja, ze leren nu
met tegenslag om gaan.
Ze leren dat het leven niet
'maakbaar' is. Maar dan denk
ik meteen: dat weten we nu
wel! Ik begrijp dus ook hun ongeduld. Begrip voor elkaar en
uithoudingsvermogen, dat is wat we nodig hebben in deze
tijd.

Ik kijk er niet naar uit dat de
scholen misschien weer een periode dicht gaan. Als het
moet, dan moet het, dat begrijp ik. Maar ik heb gezien hoe
moeilijk het voor kinderen en jongeren is als school alleen
digitaal is. Het ontroert me als oudere gemeenteleden tegen
me zeggen: "Het is geen leuke tijd, maar ik vind het voor
mezelf wel te doen. Maar voor de jongeren vind ik het zo
erg, die moeten hun gang kunnen gaan!" En het ontroert
me ook als ik zie hoe flexibel kinderen en jongeren zijn en

BIJ DE DIENSTEN
De maand november is een maand van gedachtenis. Maar
in de kerk kijken we nooit alleen maar 'achterom'. Bij al het
gedenken kijken we eigenlijk altijd ook vooruit. Zij die ons
voorgingen in dit leven, gaan ons voor door de dood heen.
Hoe dat er uit ziet is een mysterie en blijft ondoorgrondelijk.
Zondagen van voleinding zijn het. Het kerkelijk jaar loopt
op zijn einde, maar daar horen lezingen bij die hoopvol de
komst van de Mensenzoon verwachten, die spreken over de
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komst van het Koninkrijk van God.
Er is dan eigenlijk ook geen 'breuk' met het nieuwe kerkelijk
jaar. Advent sluit er zo weer op aan, met de blik hoopvol
naar voren. Met de kinderen van de kinderkerk gaan we
'evangelie' centraal stellen. Dat wil zeggen: goed nieuws!
Bij de voorbereiding van de leiding van de kinderkerk
verheugden we ons er al op: vier weken goed nieuws om
zo bij het grootste goede nieuws van het kerstfeest uit te
komen.
PASTORAAT
Het valt niet altijd mee deze tijd om met elkaar mee te leven.
Normaal praten we voor de dienst of na afloop met elkaar
bij of wordt er uitgewisseld hoe het gaat. Dat kan nu bijna
niet. Nu komt het meer aan op bellen en kaarten sturen.
Mag ik u een groot compliment geven voor wat ik opmerk
aan onderling medeleven?
Tot slot een gedicht dat ik jaren geleden als eens met u
deelde. Maar na 8 jaar (!) mag dit gedicht wel weer eens
gelezen worden. Uitleg erbij is niet nodig. Het is van de
Vlaamse dichter Marc Tritsmans.

BLAD
Zoals dit ene blad, losraakt
vanuit de top van een beuk,
in volkomen windstilte vallend,
zich nog om en om wentelt
in de lage zon van november
met alle lente- en zomerdagen
en nachten onder bruinverkleurde
huid en ik het één meter boven
aarde met vlugge hand van
voorspelbare ondergang red.
Zou zo ook een hand ons ooit.
Met een hartelijke groet vanuit de Meervlietstraat,
DS BARBARA DE GROOT

BERICHTEN VAN ELDERS
Op 8 november 2020 om 16:00 uur wordt de jaarlijkse
Nationale Kristallnachtherdenking gehouden.
De herdenking wordt live
uitgezonden vanuit de Rav Aron
Schuster synagoge in Amsterdam.
Scriba René de Reuver spreekt
tijdens deze herdenking een
schuldbelijdenis uit. De tekst van
de schuldbelijdenis wordt na de
Kristallnachtherdenking op de site
www.pkn.nl geplaatst.
In de nacht van 9 op 10 november 1938 werden in Duitsland
duizenden synagoges en winkels van Joden vernield.
Tijdens deze door de nazi’s georganiseerde pogrom, die de
geschiedenis in zou gaan als de Kristallnacht, kwamen bijna
100 Joden om. Zoals ieder jaar herdenkt het Centraal Joods
Overleg (CJO) deze massale uitbraak van antisemitisme,
die de voorbode was van Hitlers pogingen het Joodse volk
te vernietigen.
De sprekers dit jaar zijn:
• Frans Timmermans, vicepresident van de Europese
Commissie
• Ds. Rene de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk in
Nederland
• Rabbijn en Shoa overlevende Ies Vorst
• Eddo Verdoner, Voorzitter Centraal Joods Overleg

De muzikale omlijsting wordt verzorgd
door Maarten Ornstein en Tony Overwater.
Dit jaar kan de herdenking alleen online worden bijgewoond.
U bent hiervoor van harte uitgenodigd. Kijk mee via:
https://www.livestream-service.nl/kristallnachtherdenking2020.

Blijf kalm met een psalm
Gevoelens van wanhoop, verdriet, maar ook vreugde en
dankbaarheid: je komt het allemaal tegen in de Psalmen.
Uit die literaire schat heeft online platform MijnKerk een
dagelijkse podcast gemaakt. In ‘Blijf kalm met een psalm’
staat dagelijks een nieuwe psalm centraal waar een korte
meditatie bij wordt gegeven. Alle 150 psalmen komen de
komende maanden aan bod.
Iedere werkdag verschijnt op de website van Mijnkerk,
op Soundcloud én op Spotify de podcast Blijf kalm met
een psalm. Rebecca Schoon leest in de dagelijkse podcast
de Psalmen voor een deel voor. Sjoerd Muller pikt er een
gedeelte uit wat hem raakt, wat hem verwondert of waar hij
vraagtekens bij heeft.  
PSALMEN
Eeuwenoud en toch heel vertrouwd: de psalmen zijn voor
menigeen de longen van de Bijbel. Psalmen gaan over
verdriet, over hoop, over haat en dankbaarheid. Kortom: de
Psalmen gaan over ons. De psalmen gaan ook over God.
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bij De Fontein in Apeldoorn en blogger bij MijnKerk.nl.
Rebecca Schoon is blogger bij MijnKerk.nl. Het online
platform MijnKerk.nl verbindt mensen met elkaar om te
ontdekken welke hoop, inspiratie en verbondenheid er ligt in
een leven met God. MijnKerk.nl is een pioniersplek van de
Protestantse Kerk in Nederland.

Psalmen geven niet weer hoe God in elkaar steekt, wat je
van Hem wel of niet kunt verwachten. En hoe verleidelijk
ook: je kunt een losse tekst of zin uit een psalm niet
gebruiken om je dag wat op te fleuren, of om al je twijfel
dicht te plamuren. Nee, Psalmen zijn gebeden en een
gebed is een gesprek. Psalmen als gesprekken tussen God
en mens. Deze gesprekken met God zijn in de Psalmen
opgeschreven in dichtvorm. God zoekt de ontmoeting met
de mens, en spreekt via anderen ook u aan. Wat doet dat
met u? Wat roept het bij u op? Over die vragen laat deze
serie u nadenken.
OVER SJOERD EN REBECCA
Sjoerd Muller (1982) werkt als radiomaker bij de KRONCRV. Daarnaast is hij deeltijd verbonden als predikant

AANMELDEN VOOR DE PODCAST
De komende maanden komen alle 150 psalmen langs in de
podcastserie. Iedere werkdag vanaf 06:00 uur 's ochtends
staat er een nieuwe Psalmpodcast klaar. Luister ze allemaal
via mijnkerk.nl/blijfkalmmeteenpsalm.

Gereformeerde kerken in Velsen
Al eerder wezen we op de mogelijkheid om een stukje van
de geschiedenis van de Gereformeerde Kerk in Velsen uit
te diepen. De redactie verwijst u wederom naar een site,
waar dit uitvoerig te vinden is. Middels deze link kunt u het
nodige vinden. G.J. Kok - Groningen, het redactieteam van
GereformeerdeKerken.info
https://gereformeerdekerken.info/2020/10/06/
de-gereformeerde-kerk-te-ijmuiden-3/

WIJ HEBBEN GELEZEN
Onbedaarlijk groen

Corona gaf grote belemmeringen in het kerkelijk werk en
het culturele leven. Maar er kwam ook tijd vrij! Ik ging, met
dank aan Kees van Kooten, haiku’s schrijven. Elke dag één.
Peuteren met woorden over de dingen van die dag.
Oma was een held
maar zweeg over de Joden.
Koningsleed op Dam. (4 mei 2020)

RUIMTEVREES
Achter weilanden weiden, daar weer achter
dijken, zee en Zweden. Waar zou je heen?
De blik verliest je met zichzelf in ruimte
waar aankomst ver en ver te zoeken is.
Niet voor de woerd die plotseling en onbedaarlijk
groen het zonlicht en je oog in zwemt.
Kijk bij je voet, maant hij, waar speenkruid bloeit,
de lucht gespiegeld blauw is in het diep.
Voel warmte op je neus, zie ’t vroege blad van vlier.
Je keek te ver. Dat wat je zoekt is hier.
(In: Marjoleine de Vos, Uitzicht genoeg)
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En ik begon een kruidentuin in bakken achter het huis.
De rucola deed het voortreffelijk. De veldsla gedijde. De
sterkers straalde. De oogst aan tomaten was overvloedig,
maar…. het hoogtepunt van de oogst viel in onze vakantie.
Ook tegenslag was mijn deel. Luis in de spinazie. Basilicum
die niet van de grond kwam. Vergelend blad van de OostIndische kers. En de thee van gedroogde citroenmelisse
smaakte bitter. De slakken daarentegen bleken te behoren
bij het onheil dat men vreest, maar dat nimmer op komt
dagen, zo heeft men meer te dragen dan God te dragen
geeft…
Het plezier overheerste. Er was zelfs dankbaarheid. Dat
getut op drie vierkante meter bleek heel bevredigend. Die
dankbarheid verraste mij. Want wie was ik dankbaar?
En waarvoor? Ik kom uit een traditie waarin een bid- of
dankdienst voor gewas en arbeid een plek had. Toch was er
iets gebeurd dat het dankgebed bij de maaltijd oversteeg.
Het was verwondering over de magie van zaad dat
ondergronds ontkiemt en als levende speldenknopjes

de kop opsteekt. Het was dezelfde sensatie als met gist
dat meel in beweging brengt. Ik kan er geen genoeg
van krijgen. Ik sta geregeld met een zaklamp door het
kijkglaasje in de bakmachine te gluren.
TUINMAN
Zoals het psalmwoord zegt: ‘Hier weidt mijn ziel met een
verwonderd oog.’ De psalmen zijn liederen van het leven.
Alle emoties komen aan de orde. Klacht, dankbaarheid,
vreugde en verlatenheid, alles wordt verwoord. Psalm 104
werd een bruikbaar kanaal voor mijn dankbaarheid voor die
tomaatjes. Ik had een adres, namelijk dat van de Tuinman,
misschien moet ik zeggen de grote Gever. En dat houdt niet
op. God buigt zich liefdevol over het werk van zijn handen,
en alles bloeit weer op: ‘Maar zendt gij uw adem, zij worden
herschapen.’ (Naardense Bijbel). Er wordt een Schepper
bezongen die geen dag stopt met het scheppingswerk. Ik
denk dat die Schepper wel wat hulp kan gebruiken. Dus we
tutten door met aarde en zaad, met gist en meel.
AAN DE GROND
We hadden een reis geboekt. Een verre aankomst leek ons
erg aantrekkelijk. De vliegschaamte zit nog niet erg diep.
Maar corona hield ons aan de grond. Leerzaam en kleurrijk
is dan het gedicht van Marjoleine de Vos. Het is poëzie met
twee benen op de grond. Letterlijk: ‘Kijk bij je voet’ – kijk uit,
je staat bijna op het speenkruid!
We werden door die woerd verrast, die zwom zo maar ons

gezichtsveld in. Onbedaarlijk groen (wat een vondst!) in
het zonlicht. Ik heb het niet zo op woerden. In de paartijd
kunnen ze zeer moorddadig zijn. Maar dat zal wel een te
antropomorfe blik op die beesten zijn. Deze woerd heeft een
boodschap: Kijk naar het prille groen van de vlier! Voel de
warmte van de zon! Zoek niet verder!
Of we het verkeerde wilden zoeken achter die verre einder
weet ik niet. Zover ben ik nog niet. Maar door hier en nu
echt te kijken, zie ik veel. Deze woerd maant mij te kijken
naar het schone van de schepping dat onder handbereik is.
En zo kijkend de hand van de Schepper in het speenkruid,
in de vlierblaadjes en in de zonnewarmte te zien. En dus
niet alleen in mijn peterselie.
AAN HET WATER
Ik zie eenden meestal zwemmen in het kroos, maar deze
woerd breekt de spiegeling van de blauwe lucht. Het kan
haast niet anders of Marjoleine de Vos werd geïnspireerd
door ‘Een liedje van het water’ van Ida Gerhardt. Gerhardt
heeft het over het spiegelklare water en het bloeiend kruid.
Dichters staan kennelijk vaker dan ik aan water dat helder
en spiegelend is. Misschien moet ik beter kijken. En niet te
ver.
MARNIX VAN DER SEIJS
AMBULANT PREDIKANT VAN DE
PROTESTANTSE GEMEENTE IN NAARDEN
(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
T H E

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

• FILM, VIDEO,
DIA’S & AUDIO
DIGITALISEREN
kleinbeeld, grootbeeld,
halfkleinbeeld, pocketformaat,
foto’s, bandrecorder-spoelen,
cassettebandjes, mini disc

• FOTO’S PRINTEN

canvas, aluminium, forex, plexiglas, hout, kunststof, papiersoorten

• FOTO’S ONTWIKKELEN & AFDRUKKEN
Laat uw herinneringen
niet verloren gaan!

KI O S K
Foto's afdrukken

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

Trompstraat 1-5

• ontwerpen
• posters
• printen
• scripties

1971 AA IJmuiden

FOTO LOEK ANDERSON
DRUKKERIJ ELTA

• spandoeken
• stickers
• trouwkaarten
• vlaggen

info@elta.nl

tel. 0255 53 58 18
tel. 0255 51 11 91

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

