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Blijkt daarboven toch de zon te schijnen,
al is het land bedekt onder de wolken.
Van onderaf zie je geen heldere hemel
en is het vrije zicht besluimerd.
Soms moet je even boven alles uitstijgen
en ontdekken dat boven donkerte licht te vinden is.
Te ontdekken dat God alles overstijgt,
dat geeft hoop en troost in elke tijd.
Lennart Aangeenbrug

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
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

KERKDIENSTEN
ENGELMUNDUSKERK
ICHTHUSKERK
Kerkplein 1
Snelliusstraat 40				
						
10.00 uur
21 febr
10.00 uur 1e zond. 40-dagentijd
ds. B.E. de Groot
ds. Buchner
28 febr

10.00 uur 2e zon. 40-dagentijd
ds. W. van der Meijden

10.00 uur
ds. B.C. Helmers

7 mrt

10.00 uur 3e zon. 40-dagentijd
ds. C. Lous

10.00 uur
ds. J. van Doorn

14 mrt

10.00 uur 4e zon. 40-dagentijd
ds. B.E. de Groot

10.00 uur
ds. C. Lous

21 mrt

10.00 uur 5e zon. 40-dagentijd
ds. B.E. de Groot

10.00 uur
ds. J. van Doorn

28 mrt

10.00 uur 6e zon. 40-dagentijd Palmzondag
ds. C. Lous

10.00 uur
ds. J. van Doorn

BIJ DE DIENSTEN
engelmunduskerk
Zondag 21 februari: Dienst om 10.00 uur
1e zondag 40-dagentijd
Voorganger: ds. B.E. de Groot
Bloemendienst: mw. A. van der Pijl
Kinderkerk: ?
Organist: dhr. P.C. Dalebout
De collecten zijn voor Kerk in Actie 40-dagen collecte en
de Kerk

Zondag 14 maart: Dienst om 10.00 uur 
4e zondag 40-dagentijd
Voorganger: ds. B.E. de Groot
Bloemendienst: mw. A. van der Pijl
Kinderkerk: mw. M. Manten
Organist: dhr. R.S. Brink
De collecten zijn voor Kerk in Actie 40-dagen collecte en
de Kerk

Zondag 28 februari: Dienst om 10.00 uur
2e zondag 40-dagentijd
Voorganger: ds. W. van der Meijden
Bloemendienst: mw. A. van der Pijl
Kinderkerk: mw. H. de Wit
Organist: dhr. R.S. Brink
De collecten zijn voor Kerk in Actie 40-dagen collecte en
de Kerk

Zondag 21 maart: Dienst om 10.00 uur
5e zondag 40-dagentijd
Voorganger: ds. B.E. de Groot
Bloemendienst: mw. A. van der Pijl
Kinderkerk: mw. S. Rasmussens
Organist: dhr. P.C. Dalebout
De collecten zijn voor Kerk in Actie 40-dagen collecte en
de Kerk

Zondag 7 maart: Dienst om 10.00 uur
3e zondag 40-dagentijd
Voorganger: ds. C. Lous
Bloemendienst: mw. A. van der Pijl
Kinderkerk: mw. L. Koster
Organist: dhr. P.C. Dalebout
De collecten zijn voor Kerk in Actie 40-dagen collecte en
de Kerk

Zondag 28 maart: Palmzondag Dienst om 10.00 uur
6e zondag 40-dagentijd
Voorganger: ds. C. Lous
Bloemendienst: mw. A. van der Pijl
Kinderkerk: Alle leiding
Organist: dhr. R.S. Brink
De collecten zijn voor Kerk in Actie 40-dagen collecte en
de Kerk
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Bidden is...
Wat is bidden? Dat antwoord kunt u alleen zelf geven. Trouwens, er is niet één antwoord.
Bidden heeft voor alles te maken met jezelf, met God, de anderen en de wereld.
Mediteren.
Bidden begint met stil zijn. Stilte is ruimte in de tijd, waarin de ziel kan ademen. Zo kom je tot rust en doe je nieuwe
energie op. Je kunt er speciaal voor gaan zitten. Het kan ook spontaan gebeuren.
God zoeken.
Behalve jezelf kun je in de stilte ook God zoeken. In dat geval zal de stilte zich vullen met eerbied en verwachting.
Je wordt stil voor de Eeuwige. Daar kun je kwijt wat er in je opwelt aan dank en vragen, vreugde en nood. Want
bidden is inkeren tot jezelf en God zoeken.
Vragen.
Wat kunnen we God vragen? Ja wat niet? Volgens het Onze Vader: ons brood voor elke dag: al wat nodig is om te
bestaan. Behalve materiële dingen houdt dat in: kracht, mensen op je pad, zin in het leven, inspiratie. Aan de basis
van ons bidden ligt het verlangen naar geborgenheid.
Wijs mij de weg.
Staande voor de moeilijke keuzen kunnen we God om raad vragen: wat moet ik doen?
Voor Gods aangezicht puzzel je dan als het ware, wat de beste keuze is. We bidden om wijsheid en wilskracht om
de weg die ons gewezen wordt, te volgen.
Vergeving vragen.
Soms moeten we schoon schip maken om met God in het reine te komen. Daartoe dient de schuldbelijdenis.
Schuld wordt verdrongen en blijft knagen. Het kan bevrijdend zijn om wat je misschien diep hebt weggestopt,
openlijk te bekennen. Om te ervaren dat God ons met vergeving tegemoet komt.
Voor anderen.
Volgens Bonhoeffer is het zaak, je zorgen om anderen tot gebeden voor hen te maken. Zo vertrouwen we anderen
en hun noden aan God toe. Dat kan al door voor iemand een kaarsje te branden. Welk effect zulk bidden heeft en
of het helpt, is voor ons verborgen. Maar... God verhoort mede door mensen en hun daden. Bid én werk!
Klagen en protesteren.
Wie bidt, is eerlijk voor God en mag ook klagen, zoals in de psalmen gebeurt. Het helpt om je nood te klagen en
om je protest niet in te slikken. Daarom bidt de kerk altijd ‘Kyrieleis’, Heer ontferm U.
Danken.
Het is goed om te danken. Zo leer je steeds weer je te verwonderen over de gewone dingen. Ze zijn niet gewoon:
de aarde, de zon aan de hemel, de lucht die wij ademen, het licht in onze ogen, de mensen die je lief zijn.
Danken is, ja, zeggen tegen het leven.
Schietgebed.
Een aanroeping in nood, een noodkreet: God help mij!
Jubel.
Sommige gebeden zoals het Onze Vader, de Heer ontferm U,
zijn zo vertrouwd dat het bidden vanzelf lijkt te gaan,
zo dat niet ik bid maar dat het in mij bidt.
En soms komt de hemel ons zo na, dat je er vol van bent.
Een soort extase, de woorden voorbij.
Muziek of een lied kunnen maken dat het hart jubelt en vrede vindt.
Redactie
(Dit artikel is een licht gewijzigde versie van een artikel dat verscheen in Open Deur 4, 2008.)
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Van de redaCTIE
Informatie over de eerstvolgende kerkbladen
Periode

Uiterste
inleverdatum kopij

Verschijningsdatum
vanaf…

28 - 09

28/03/’21 - 01/05/’21

15 maart 2021

25 maart 2021

28 - 10

02/05/’21 - 05/06/’21

19 april 2021

29 april 2021

29 - 01

06/06/’21 - 10/07/’21

24 mei 2021

3 juni 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.

eigen kerknieuws
Wat is er te doen
Nieuws uit de kinderkerk
Lieve allemaal,
Is er eigenlijk wel nieuws,
nu de lockdown verlengt
is? Natuurlijk. Er is altijd
nieuws!
Binnenkort begint de
40-dagentijd weer. Nadat
vorig jaar het project
in die tijd plotseling
afgebroken werd en we
ook het Adventsproject
niet in de kerk konden
afmaken, hebben we nu al
vergaderd hoe we dat dit
keer kunnen oplossen.

ons opsturen via Kinderkerk@engelmunduskerk.nl, hangen
wij de foto’s aan een mooie slinger in de Goede Herderzaal,
zodat iedereen na de lockdown kan zien dat we toch min of
meer gezamenlijk dit project hebben gedaan.
We hopen natuurlijk dat we misschien toch wel halverwege
de 40-dagentijd het project mogen oppakken in de kerk en
wie weet kunnen we dit jaar wél Palmpasenstokken maken
met elkaar en Pasen met z’n allen in de kerk vieren. Laten
we daar maar op hopen!
Tot die tijd wens ik jullie allemaal weer veel plezier op school
en zien we graag jullie foto’s tegemoet!
Vriendelijke groetjes van ons allemaal uit de kinderkerk,
Henny

Echt oplossen kunnen we het natuurlijk niet, maar we
hebben wel iets bedacht om ons toch een beetje verbonden
te blijven voelen, ook en juist in de tijd naar Pasen toe.
Aan het begin van de 40-dagentijd krijgen de kinderen van
ons een pakketje in de brievenbus waar ze thuis met het
project ‘Spoor van Liefde’ mee kunnen doen. We gaan
natuurlijk niet alles verklappen, maar we hopen wel dat de
kinderen eraan meedoen én foto’s willen (laten) maken van
zichzelf als ze bezig zijn met project. Als zij die dan naar

VOEDSELBANKAKTIE
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De Aangepaste gezinsdienst heeft iets
bijzonders voor jullie.

Hebben jullie dit plaatje herkent? Weten jullie al wie erop
staan?
Vast wel!
Het is Zacheüs.
Zacheüs zit in de boom en Jezus roept hem.
Wat een mooi verhaal is dit toch! Dat vinden wij als
commissie aangepaste gezinsdienst ook.
We hebben daarom samen een hele mooie dienst over
Zacheüs gemaakt.
In deze “videodienst” lezen we het verhaal van Zacheüs,
we zingen zelf een mooi lied over hem.
Zo zijn we weer een beetje “SAMEN” in de kerk tijdens deze
corona periode.
***
In deze “videodienst” nemen we ook afscheid van dominee
Barbara de Groot. Zij gaat onze aangepaste gezinsdiensten
verlaten en werken in Amstelveen.
Met een echte toespraak en een cadeau bedanken we haar
en wensen we haar veel succes.
Heb je zin om te kijken? Pak dan je computer, tablet, of
vraag iemand om je te helpen.
Dit is het adres waar je naar toe moet gaan:
YouTube: https://youtu.be/v6m1yO4EYxI
Heel, veel plezier met het kijken en luisteren naar de
“videodienst” over Zacheüs.
Groetjes van de Commissie Aangepaste Gezinsdienst
IJmond.

Diaconiecollectes  
De diaconie houdt gedurende het hele jaar door collectes
voor speciale doelen.  Wij volgen hierin het landelijke
rooster van de Protestantse Kerk, Kerk in Actie en Jong
Protestant als leidraad, maar wij selecteren zelf welke
doelen/projecten wij willen ondersteunen. Voor de volgende
data hebben wij gekozen voor:
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Zondag 21 februari
Kerk in Moldavië helpt kwetsbare mensen
Door de economische situatie in Moldavië zien veel
mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken
in het buitenland. Dat heeft desastreuze gevolgen voor
de samenleving. In sommige dorpen wonen alleen nog
ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die
hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen
zieke en eenzame ouderen. Ouderen zijn blij met de hulp en
aandacht en bieden jongeren, die opgroeien zonder ouders,
een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.
Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie
het werk van kerken voor kwetsbare mensen in Moldavië.
Helpt u mee? Geef in de ( online) collecte of maak uw gift
over via NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v.
Diaconaat Moldavië.
Zondag 28 februari
Voor iedereen een kerk
In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de
kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is
aan zingeving. Kerken spelen hierop in met alternatieve
vormen van kerk zijn. Pioniersplekken vormen een nieuwe
christelijke geloofsgemeenschap waarbij de
boodschap van het Evangelie niet losgelaten, maar op een
andere manier gedeeld wordt.
De afgelopen jaren zijn meer dan 150 pioniersplekken
door heel Nederland ontstaan. Zoals Seinpost Slinge in
Rotterdam: een open en betrokken community rondom het
christelijk geloof, waar veel mensen komen met gebroken
levens, kwetsbaar en in moeilijke omstandigheden. Met
verschillende activiteiten, zondags en doordeweeks,
zet Seinpost Slinge zich in voor het welzijn in de wijken
Pendrecht en Zuidwijk in Rotterdam.
Met uw bijdrage aan de collecte steunt de Protestantse Kerk
pioniersplekken en nieuwe vormen van kerk-zijn. Geef in de
( online) collecte of maak uw gift over via
NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v.
missionair werk februari
Zondag 7 maart
Theologisch onderwijs in het Midden-Oosten
Voor de kerk in het Midden-Oosten is Libanon een
belangrijk land. Er wonen relatief gezien nog veel
christenen. Christelijke instellingen in Libanon hebben vaak
een regionale functie, zo ook Near East School of Theology
(NEST). Dit opleidingsinstituut leidt predikanten op voor
landen als Syrië, Armenië, Israël/Palestina en Libanon.
Theoloog Wilbert van Saane werkt er namens Kerk in
Actie als docent theologie en geeft lessen in systematische
theologie en missiologie. Na hun studie keren de kersverse
predikanten terug naar huis om hun eigen gemeente
te leiden. Zo verspreidt Gods woord zich door heel het
Midden-Oosten!
Met de opbrengst van deze zendingscollecte steunt Kerk in
Actie Willem van Saane en zijn predikanten in opleiding in
Beiroet. Helpt u mee? Geef in de ( online) collecte of maak
uw gift over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in
Actie o.v.v. onderwijs Libanon.

Zondag 14 maart
Ondersteuning diaconaat in arme regio’s
Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In regio’s
als Groningen, Limburg en andere gebieden aan de rand
van ons land, zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog.
Armoede gaat hier vaak over van generatie op generatie. Er
is weinig werk en er zijn weinig voorzieningen om kansarme
jongeren op te vangen. Kerken willen graag helpen bij alle
problemen die hiermee samenhangen. Ze starten
initiatieven als voedselbanken en kledinginzamelingsacties.
Ze laten kwetsbare gezinnen letterlijk niet in de kou staan
en zorgen ervoor dat kinderen niet in te kleine kleding naar
school hoeven.
De kerken zelf zijn echter vaak klein en hebben niet veel
financiële middelen. Met uw bijdrage maakt u het mogelijk
dat Kerk in Actie kerken in deze regio’s begeleidt en
ondersteunt in hun diaconale taak.
Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op
NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v.
Diaconaat Nederland, of doneer online.

Zondag 21 maart
Een beter inkomen voor Javaanse boeren
Op het Indonesische eiland Java wonen veel
boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met
steun van Kerk in Actie helpt de kerk hen om een coöperatie
op te zetten. Hierdoor zijn ze minder afhankelijk van
tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun
producten. Zo kunnen ze weer betere landbouwmaterialen
kopen. De kerk leert hen ook hoe je met zo weinig mogelijk
chemicaliën en met biogasinstallaties goede landbouw
bedrijft.
Geef aan de collecte of doneer online.
Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken?
Hartelijk dank!
Heleen Westra, namens de diaconie

V O E D S E L BA N K A K T I E
Het thema van de 40-dagentijdcampagne van Kerk in Actie is dit jaar:
“Ik ben er voor jou”, geïnspireerd op de zeven werken van barmhartigheid.
Eén van deze werken is “DE HONGERIGEN ETEN GEVEN” gebaseerd op
Mattheus 25 vers 35: “Ik had honger en jullie gaven mij eten”.
De Diaconie wil graag aansluiten bij dit thema door in deze vastentijd een aktie te houden voor de Voedselbank Velsen.
In deze Coronatijd moeten helaas steeds meer mensen gebruik maken van de voedselbank. Door het inzamelen van
levensmiddelen willen wij ook deze gezinnen een mooi Pasen geven.
Aangezien er nog geen kerkdiensten gehouden worden gaan we deze aktie anders organiseren. In plaats van
levenmiddelen meenemen naar de kerk kunt u uw levensmiddelen afgeven op:

DINSDAG 16 MAART en DONDERDAG 18 MAART
tussen 19.00 -  20.00 UUR
bij onderstaande adressen :
Heleen Hoefakker, Anna Kaulbachhof 7, Driehuis.
Yvonne Vermeulen, Minister van Houtenlaan 28, Velsen-Z.
Dirk Tamerius, Verbrande Vlak 2, IJmuiden/Zeewijk
Griet Jongman, Rijnstraat 89, IJmuiden
Heleen Westra, Krommeland 70, Velsen-Zuid
Komen deze tijden u niet uit?
Bent u niet in staat om zelf de levensmiddelen te brengen ?
Schroom niet om dan onze diaken Ineke de Jong te bellen,
zij haalt het dan bij u op.
Haar telefoonnummer is: 0255 – 513065

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De Voedselbank heeft ons een lijstje doorgegeven met
ideale producten voor Pasen:

Wij hopen, net als in voorgaande jaren, dat deze
voedselbankaktie weer een groot succes wordt.

Roomboter / margarine
Kaas
Eieren
Suiker
Zonnebloemolie
Houdbare melk
Afbakbroodjes
Luxe kaasjes (brie, camembert etc.)
Amandelstaven
Paasbrood
Paaseitjes / paaschocolade
Sinaasappels / mandarijnen / appels

De Diaconie
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40-Dagentijdkalender
Met de bezorging van het kerkblad heeft u ook de 40-dagentijdkalender ontvangen met
het thema van de 40-dagentijd:
“Ik ben er voor jou”.
Wij hopen dat u met deze kalender elke dag een beetje naar Pasen toe kunt leven met
gebeden, gedichten en korte meditaties voor bezinning en inspiratie.
De DiaconiE

Rekening & verantwoording
Punten uit de kerkenraadsvergadering van
4 januari 2021 (online)
Ds. de Groot steekt de kaars aan, dat het licht van Christus
dit nieuwe jaar over ons mag schijnen in deze corona tijd en
leest ons daarna uit Lucas 1 “De lofzang van Maria”, Met
hart en ziel prijst ik de Heer en ik juich om God Mijn redder.
Daarna gaat ds. de Groot ons voor in gebed.
Er was een brief van de gemeente om op 31 december om
24.00 uur ’s avonds de klokken te luiden, hieraan hebben wij
als kerk gehoor gegeven.
De kerkenraad stemt in met het besluit om de huidige
moderamenleden voor dit jaar verder zitting te laten nemen
binnen het moderamen.
De enveloppen voor de actie Kerkbalans worden in januari
gelijk bezorgd met het kerkblad “Samen” en kunnen nu
vanwege de corona lockdown niet opgehaald worden, er
wordt een etiket op de envelop geplakt met het verzoek om
de retourenvelop via een antwoordnr. terug te sturen naar de
kerk. De kerkrentmeesters geven aan dat ze
dhr. Arend Selier bereid hebben gevonden om als financieel
administrateur mee te werken aan de actie kerkbalans.
De colleges gaan de beleidsplannen bespreken in hun
vergadering.
De jaargesprekken met de predikanten hebben door de
lockdown nog niet plaatsgevonden. Ze zullen binnenkort
online plaatsvinden. Ds. de Groot wil, ondanks dat zij
weggaat, toch nog deelnemen aan het jaargesprek. Dit wordt
dan tegelijk een exitgesprek.
Bij de openstelling van de kerk op zaterdag 19 december
2020 zijn +/- 15 personen zijn geweest. Het verzoek is om
dit nog een keer te doen, misschien 1 x in de 14 dagen. Je
merkt dat de mensen behoefte hebben aan persoonlijke
aandacht of om een kaarsje aan te steken.
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Dit moet nog even wachten totdat de lockdown voorbij is.
De ouderlingen en andere bezorgers hebben voor de kerst bij
100 ouderen een kerstattentie gebracht in de vorm van een
klein potje met een lichtje erin, dit werd zeer gewaardeerd.
Mevr. Bax en ds. de Groot hadden voor de tieners een
sinterklaasbijeenkomst georganiseerd, een goed initiatief
om de jongeren onder ons bij de kerk te betrekken. Tussen
kerst en oud en nieuw had mw. Bax berichtjes gestuurd naar
de tieners. Er kan door de lockdown niet zoveel, jammer
genoeg. De kinderen van de kinderkerk hadden in de
adventsperiode een engeltje met goed nieuws gemaakt en er
een kerstboompje mee versierd. Na de abrupte sluiting van
de kerk op zondag 20 december, hebben de kinderen dit toch
na de dienst van 20 december op afstand en buiten de kerk
opgehaald met een presentje erbij.
De Oecumenische dienst op zondag 24 januari met de
andere plaatselijke kerken kan dit jaar niet samen gevierd
worden Elke kerk viert het nu in zijn eigen kerk zonder
gemeenteleden.
Ds. de Groot meldt ons dat zij het beroep naar de Paaskerk
te Amstelveen heeft aangenomen, de bevestiging aldaar
hangt af van de huisvesting. Verder gaat het moderamen
bespreken, hoe nu verder, en daarna terug koppelen aan de
kerkenraad. De predikanten melden ons dat de vergadering
van het Pastores convent door de lockdown uitgesteld is.
De diaconie gaat via het kerkblad en online meer
aandacht geven aan de bestemming van de collectes.De
kerkrentmeesters zijn druk bezig met de actie kerkbalans.
De ouderlingen hebben de kerkdiensten en pastorale zaken
doorgesproken in hun vergadering. Er zal ook dit jaar geen
uitvoering van De Passion plaatsvinden.
De vergadering wordt afgesloten met een avondgebed van
Maarten Luther.

Bloemengroet
De bloemen uit de Engelmunduskerk
gingen met onze hartelijke groeten naar
onze gemeenteleden
• Mevrouw den Haan - Sies
• De heer A. Stam
• Mevrouw van der Pijl van der Linden
• Mevrouw Terol - den Dunnen
• De heer J. Stam

uit de kerkbanken
Vooraankondiging!
Begin mei van dit jaar gaat dominee Barbara de Groot beginnen op haar nieuwe werkplek in Amstelveen.
Het is ons voornemen om haar op 25 april 2021 een groots afscheid te geven, natuurlijk wel ‘corona-style’.
Wij willen haar graag, naast een cadeau, een mooi aandenken aan onze kerkelijke gemeente geven. We denken
daarbij aan een plakboek met kaarten en/of een digitaal bericht. Mocht u een kaart/kort verhaaltje op papier of een
digitaal bericht of filmpje willen sturen, dan kunt u dat inleveren bij Ingrid Rasmussens, Marnixlaan 23 in Driehuis,
dan wel via WhatsApp. (06-28927384)
Namens de werkgroep ‘Afscheid Barbara’,
Heleen Westra

Bedankt!
Heel Hartelijk Bedankt voor jullie betrokkenheid, getoond in de vele Kaarten,
bloemen en telefoontjes die Coby mocht ontvangen tijdens haar verblijf in
het Hospice te Santpoort.
Deze warme belangstelling heeft haar en ons bemoedigd en getroost.
Ook de vele, zeer vele reacties na haar overlijden waren voor ons, als een
Liefdevolle mantel in het meedogenloze spectrum van Verdriet en Gemis.
Het geeft ons de stimulans om in Dankbaarheid terug te kijken naar al het
Goede dat wij samen met Haar mochten ontvangen en de Moed om onze
weg te zoeken in leegte en de onzekerheden van het leven dat voor
ons ligt.
Jan, Gert-Jan en Menno Stam
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NIEUWS UIT DE PASTORIEËN
NIEUWS vAN DS. LOUS
Vooruitblik
We leven in een wel heel bizarre tijd. Heel veel activiteiten
binnen onze gemeente liggen noodgedwongen stil vanwege
het coronavirus. Dit virus is ook aan onze gemeente niet
ongemerkt voorbijgegaan... ...Aan (nieuwe) activiteiten
heb ik hier dus niets te melden. Ik verlang ernaar om na
lange tijd de oecumenische koffie-ochtenden weer op te
starten en al die ‘oecumenische koffiedrinkers’ weer te
ontmoeten en met de deelnemers aan stoeien-met-teksten
weer verdiepend in te gaan op een Bijbelgedeelte. Maar
we moeten voorlopig nog geduld hebben. De zondagse
kerkdiensten worden met ‘een minimum aan personeel’
(koster, organist en predikant) gehouden en uitgezonden.
Deze editie van ons kerkblad loopt ongeveer de hele
veertigdagentijd tot vlak voor Pasen. Op welke manier we
straks het Paasfeest kunnen vieren, is nu nog ongewis. Veel
kunnen we nog niet vooraf inplannen. Tegelijkertijd beseffen

we dat er vanwege het vertrek
van collega Barbara in de
nabije toekomst heel veel
moet gebeuren op tal van
terreinen van het kerkenwerk.
De voorbereidingen daartoe
zijn achter de schermen al
in volle gang. Er komt veel af op de kerkenraad: in die zin
wordt het toch een druk voorjaar.
Groet
Op het moment dat ik dit schrijf, is het buiten wit en
winderig: de winter heeft ook Velsen-Zuid in haar greep.
Vanaf deze plaats een hartelijke groet aan u allen vanuit
’t Roode Hart 9. Wat mij betreft tot horens, tot ziens of tot
bellens!
Ds. Kees Lous

NIEUWS VAN DS. DE GROOT
Uit de pastorie
Eindelijk hadden we even een ander gespreksonderwerp:
sneeuw!
Wat een koude opeens. Maar in februari mag het koud zijn,
toch?
Sneeuw ontregelt het dagelijks leven, wat best lastig kan
zijn. Tegelijk is het ook net alsof sneeuw niet alleen de
straten en tuinen bedekt, maar ook problemen en zorgen.
We hoeven het even niet te zien, alles is onder een witte
laag bedekt en we genieten van hoe mooi alles er uit ziet.
Even de zinnen verzetten door de sneeuw.
Afscheid en nieuw begin
In het vorige kerkblad meldde ik het beroep van de
Paaskerk in Amstelveen. Dank voor de reacties die ik op dat
bericht kreeg!
Vrijwel meteen na mijn 'ja' op het beroep ging het college
van kerkrentmeesters van de Paaskerk op zoek naar een
geschikte woning als pastorie. We hielden er rekening mee
dat dit wel enkele maanden in beslag zou nemen. Maar
dat bleek mee te vallen. In de nieuwe wijk Westwijk kwam
net een prachtig huis in de verkoop en het is de kerk gelukt
om de aankoop te doen. Nu kan er concreet een planning
gemaakt worden.
Op zondag 25 april zal ik in de dienst (gewoon om 10 uur)
afscheid nemen. De week aansluitend zullen we in de
nieuwe pastorie wat schilderwerk doen en al onze spullen
inpakken om de oude pastorie dan in de eerste week van
mei te verlaten. Na een paar dagen van uitpakken en
opruimen zal ik op zondag 9 mei verbonden worden aan
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de Paaskerk. Het prettige
van deze planning is dat de
scholen deze week vakantie
hebben dus voor twee van
onze drie kinderen is dit een
fijn moment van overstappen.
De komende maanden hoop
ik velen van u nog te spreken!
Bij de diensten
De periode van lockdown is verlengd. Daarmee is ook de
periode van kerkdiensten zonder kerkgangers verlengd.
Vorig jaar ging de 'intelligente lockdown' na de tweede
zondag van de veertigdagentijd in. We hadden toen niet
kunnen bedenken dat we nu nog steeds met corona
te maken zouden hebben, en al helemaal niet dat de
kerken na een periode van beperkte openstelling (met
30 kerkgangers) nu weer in deze situatie zouden zitten.
En: we weten dat we het kunnen, de zondagen van de
veertigdagentijd vieren in een (bijna) lege kerk!
We gaan met de kinderen van de kinderkerk 'Een spoor
van liefde' volgen. Ze krijgen thuis een poster waarop elke
zondag een vakje opengemaakt mag worden. De verhalen
hebben allemaal iets te maken met de liefde die Jezus geeft
en nalaat. Zo zullen we lezen over Maria die olie over de
voeten van Jezus giet, het wassen van de voeten van de
leerlingen, over het 'huis van mijn vader', over de Geest van
liefde, over vriendschap; op Palmzondag lezen we over hoe
Jezus gevangen genomen wordt en op Paasmorgen over
Maria in de tuin bij het lege graf.

Beperkt pastoraat
Alles wat we normaal in groepjes organiseren kan niet
doorgaan. En op bezoek gaan mag wel, maar maximaal
één persoon per dag. Waar nodig maak ik dus een afspraak
thuis. Toch ben ik terughoudend, want de besmettingen
waar ik over gehoord heb, waren allemaal in een
bezoeksituatie in huis gebeurd.
Met een aantal mensen heb ik inmiddels een keer een
'wandelafspraak' gemaakt. Met een 'achtertuin' zoals
Velserbeek en Beeckestijn is dat geen straf! Doet u
dagelijks een ommetje in uw eigen buurt? Ik loop ook dan
graag een keer mee.
Volhouden
We moeten het volhouden met elkaar. Ook nu zijn en blijven
we gemeente van Christus.
We houden hoop. Mij trof een mooi wintergedicht van
Herman de Coninck (1944-1997)

Winter
Winter. Je ziet weer de bomen
door het bos, en dit licht
is geen licht maar inzicht:
er is niets nieuws
zonder de zon.
En toch is ook de nacht niet
uitzichtloos, zolang er sneeuw ligt
is het nooit volledig duister, nee,
er is de klaarte van een soort geloof
dat het nooit helemaal donker wordt.
Zolang er sneeuw is, is er hoop.
(Uit: De Gedichten, uitgegeven bij de Arbeiderspers)

Met een hartelijke groet aan alle lezers van dit blad,
ds. Barbara de Groot

In memoriam Janny Boudesteijn - Groen
Op donderdag 7 januari is overleden ons gemeentelid Adriana Martina Boudesteijn - Groen, roepnaam Janny.
Een paar dagen voor de jaarwisseling bleek Janny het corona virus opgelopen te hebben. Na enkele dagen thuis
kreeg ze het te benauwd en is ze in het Rode Kruis Ziekenhuis opgenomen op de covid-afdeling. Haar drie zonen
mochten gelukkig bij haar, en zo is ze in het bijzijn van enkele familieleden daar overleden.
Op woensdag 13 januari stonden we op Westerveld stil bij haar leven. Kinderen en kleinkinderen keken dankbaar
terug op vele goede herinneringen aan wie zij was: betrokken, goed op de hoogte van wat er in de wereld gebeurt, en
geïnteresseerd in het doen en laten van de mensen die op haar pad kwamen. Ze was bij de tijd.
Haar geloof was altijd belangrijk voor haar, en met ds Lous had ze jarenlang regelmatig contact.
We gaven woorden aan haar geloofsweg met behulp van 1 Korintiërs 13 en met oude liedteksten, zoals “Ik wandel in
het licht met Jezus, het donkere dal ligt achter mij”. Donkere periodes zijn er geweest in haar leven en we vertrouwen
erop dat zij nu in eeuwig licht is opgenomen.
Voor de familie en al wie haar zullen missen, bidden wij om de nabijheid van God en mensen.
Ds. Barbara de Groot
Naschrift: door ziekte was ds. Lous niet in de gelegenheid in de rouwdienst voor te gaan
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Berichten van elders
Mgr. Gerard de Korte en ds. René de Reuver
schreven elkaar brieven over de Bijbel. Welke
rol speelt dit boek in hun leven, op welke, vaak
moeilijke momenten gaf dit boek hen troost en
houvast? En hoe kan de Bijbel vandaag hoop
bieden als zoveel mensen in onzekerheid leven
en houvast soms ontbreekt? Een persoonlijk en
troostrijk essay over het hart van de Bijbel.

Houvast
Beste Gerard,
We kennen elkaar al vele jaren. In onze studententijd
kruisten onze wegen elkaar al in De Uithof. Als katholieke
en protestantse studenten volgden we voor een deel
dezelfde colleges. Wie had toen kunnen denken dat we
elkaar jaren later zouden treffen, jij als bisschop van Den
Bosch en ik als scriba van de Protestantse Kerk. En nu
schrijven we elkaar brieven. Niet over kerkelijke kwesties,
maar over hoe de Bijbel ons in deze coronatijd tot steun is.
Brieven waarin we ons een beetje in de ziel laten kijken.
Bevindelijke brieven dus. Van huis uit leerde ik dat geloof
‘een voet te hoog’ kan zitten. Daarmee wordt bedoeld
dat geloof niet alleen iets is voor het hoofd maar ook
het hart moet raken. Ik ben blij dat ik deze wijsheid heb
meegekregen.
In deze brieven deel ik graag met je hoe de Bijbel in deze
verwarrende tijd mijn geloof voedt. Ik ben benieuwd naar
jouw reactie, naar hoe jij dit persoonlijk ervaart. Hopelijk
is onze uitwisseling herkenbaar en stimulerend voor
meelezers.
We leven in bizarre tijden. Deze eerste brief schrijf ik terwijl
we in een bijna volledige lockdown verkeren.
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We mogen nog maar twee mensen per dag thuis
ontvangen. Theaters, musea, restaurants en cafés zijn dicht.
In de kerk mogen we slechts onder strenge voorwaarden
met dertig mensen samenkomen. Binnenkort mag ik mijn
kleindochter dopen. Slechts een paar familieleden en
vrienden kunnen deze feestelijke dienst bijwonen. Elkaar na
de dienst in de kerk of thuis ontmoeten, is niet mogelijk.
Iedereen, wereldwijd!, ervaart de gevolgen van de
pandemie en de impact van de beperkingen. Gewoonlijk
ontmoet ik in een week veel boeiende mensen, met als
hoogtepunt de ontmoetingen op zondag
in de kerk. Al maandenlang is dit anders.
Ik breng de dagen grotendeels door op
mijn kamer, voor het computerscherm.
En op zondag sta ik in de kerk voor een
camera met slechts een paar mensen,
onder wie een groepje gemeenteleden
dat de liederen zingt. Het is noodzaak,
maar ik word wel een beetje treurig van
de onzekerheid en alle beperkingen. Ik
kan me goed voorstellen dat mensen de
moed verliezen en depressief worden.
Wat houdt mij nu in deze donkere
coronatijden op de been? En welke
passage uit de Bijbel geeft me in deze
tijd houvast? Goeie vragen. Juist als het
stormt en niets meer zeker lijkt, komt het aan op houvast.
Voor mij geeft het boek van de psalmen bemoediging
en houvast. Ik ben met de psalmen opgegroeid. Op de
basisschool moest ik elke week een berijmd psalmversje
uit mijn hoofd leren. Ik heb er nog steeds plezier van. Het
bijzondere van de psalmen is dat het hele leven aan de
orde komt. Vaak zelfs in één psalm. De dichters maken van
hun hart geen moordkuil. Ze schreeuwen vanuit de diepten
om gehoor en redding, verwoorden een diep vertrouwen
op God, en barsten uit in een uitbundige lofprijzing. En dat
terwijl de feitelijke situatie van de dichter niet wijzigt. Het
doet mij goed om zo te reflecteren op het leven van elke
dag, het geeft houvast.  
Graag deel ik een voorbeeld met je: Psalm 31. Deze
psalm reist al lange tijd met mij mee. In de tijd dat ik
gemeentepredikant was, heb ik vaak verzen uit deze psalm
met gemeenteleden gelezen, bijna altijd in crisissituaties. In
de vertaling van 1951 (NBG) staat boven dit lied ‘Gebed in
nood’. Ellende, ontreddering, angst, eenzaamheid, hoon én
vertrouwen wisselen elkaar af. Aan het kruis citeert Jezus
juist deze psalm als Hij roept: ‘In uw hand beveel ik mijn
geest’ (vs. 6, zie Lucas 23:46).
Wat mij in het bijzonder aanspreekt, is dat de dichter
schreeuwt om erbarmen omdat hij in nood verkeert. Velen
herkennen het in deze onzekere tijd. Het leven van de
dichter vergaat in kommer en zuchten, juist ook door zijn

eigen tekort. Je eigen tekort, daar waar je zelf schuldig aan
bent, knaagt dat niet het sterkst aan ons?
De dichter voelt zich in de steek gelaten en bespot.
Niemand die zich om hem bekommert. Hij klaagt: ‘Vergeten
ben ik als een dode, weg uit het hart, afgedankt als
gebroken aardewerk’ (vs. 13). Hoe alleen en afgedankt kun
je je als mens voelen? Zeker nu, nu het lastig is om elkaar
op te zoeken en je nauwelijks echte ontmoetingen hebt met
anderen.
De dichter van de psalm vermoedt bovendien dat anderen
hem naar het leven staan. Of dit een idee is in zijn hoofd
of dat het werkelijkheid is, doet er niet zoveel toe. Alles
wankelt, hij is zijn leven niet meer zeker. Juist nu herken ik
deze existentiële worsteling. Zeker als ik bedenk dat een
virus, maar ook een andere crisis, mijn leven zomaar kan
verwoesten. Hoe ervaar jij dit?
Hoe verstikkend de nood van de dichter van dit lied ook
is, toch wordt het geen wanhoop. Het laatste en diepste
houvast van de dichter is God. Hij noemt hem bijna
liefkozend ‘mijn God’. ‘Mijn tijden zijn in uw hand’
(vs. 15, 16), zo belijdt hij. Het gaat hier niet om een
bepaalde kloktijd, maar om de tijden, de situaties van
het leven. In de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst

klinkt het nog sterker: uw hand, mijn tijden. De Nieuwe
Bijbelvertaling (2013) vertaalt: ‘In uw hand liggen mijn lot
en mijn leven.’ Onder mijn levenslot, mijn leven met alle
hoogten en diepten, ligt de hand van God. Dit houvast
is geen wiskundige formule, geen rationele zekerheid,
maar geloofsvertrouwen. Houvast is voor mij geen
verzekering (securitas). Mij kan van alles overkomen en
soms ben ik de zekerheid kwijt. Mijn houvast komt voort uit
vertrouwen (certitudo) dat er Eén is die mij niet aan mijn lot
overlaat, maar in liefde draagt.  
Ik vind het ontroerend dat de dichter na die stoere uitspraak
over God die zijn leven draagt, ineens uitroept: ‘Red me!’
Vertrouwen is voor hem geen garantie dat hem niets
overkomt, maar een vertrouwd adres waar hij een appel op
kan doen. In het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam staat bij de
ingang Psalm 31 vers 16 in een steen gebeiteld: ‘Mijn tijden
zijn in uw hand, red mij’! Als houvast voor ieder die het
ziekenhuis binnengaat.
Ik ben benieuwd naar jouw reflectie op houvast.
In geloof verbonden,
René

Maar wij hadden zo gehoopt
Maar wij hadden zo gehoopt biedt een portret van een
eigenzinnige en tegendraadse Schriftgeleerde.
Voor theoloog Ton
Veerkamp (1933)
zijn bijbel en politiek
onlosmakelijk met elkaar
verbonden. De Bijbel
vertelt volgens hem het
Grote Verhaal van een
bevrijdingsbeweging
die uit is op een
maatschappij zonder
heerschappij.
Zijn werk wordt in hoge
mate bepaald door
de nederlaag die het
socialistische project
geleden heeft. Maar
het laatste woord kan
daarmee niet gesproken zijn: het Verhaal blijft.
Maar wij hadden zo gehoopt | Dick Boer |
ISBN 9789043535991 | e 14,99 | ook als e-book
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wij HEBBEN GELEZEN
Interview met Renée van Riessen,
godsdienstfilosoof en dichter

interreligieuze dialoog. Levinas was vooral
vertrouwd met de katholieke wereld, het
protestantisme kende hij minder goed, terwijl
het hem vanwege de gerichtheid op de Bijbel
wel aangesproken zou hebben, denk ik”.

“Het oneens-zijn is een bron van inspiratie”
Renée van Riessen is godsdienstfilosoof en dichter, ze was
universitair hoofddocent aan de Protestantse Theologische
Universiteit in Groningen en is nu bijzonder hoogleraar
Christelijke filosofie in Leiden.
Ze heeft al verschillende boeken geschreven over de
Franse filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995).
Haar laatste boek heet Van zichzelf bevrijd en gaat over de
spiritualiteit van Levinas’ denken, religie en identiteit, lijden,
taal en verlangen. Daarover wil ik graag met haar spreken.
In haar huis aan de rand van de binnenstad van Kampen
ontvangt ze me gastvrij.
Hoe moeten we Levinas plaatsen?
“Emmanuel Levinas groeide op in Litouwen, in een joodse
familie. Al op jonge leeftijd leerde hij de Bijbel te lezen in het
Hebreeuws: dit had voor zijn ouders hoge prioriteit. Voor zijn
studie filosofie ging hij naar Frankrijk. In zijn denken speelde
zijn joodse identiteit nauwelijks een rol, maar de opkomst
van het nazisme maakte hem bewust van de betekenis
van het Jodendom voor de filosofie. Tijdens de oorlog
werd hij als Frans soldaat gevangengenomen en kwam hij
in een Duits krijgsgevangenkamp terecht. Daar moest hij
dwangarbeid verrichten, maar hij kon er ook studeren. Zijn
vrouw en dochter konden in Frankrijk onderduiken in een
klooster in de buurt van Orléans. Die ervaringen hebben
zijn houding ten opzichte van christenen gestempeld:
de helpers worden geïnspireerd door hun geloof, maar
realiseer je, zegt hij ergens, dat ook kampbeulen ‘hun
catechismus gehad hebben’. Na de oorlog, toen een joodsreligieuze opvoeding helemaal niet meer vanzelfsprekend
was, heeft Levinas zich intensief beziggehouden met de
vraag op welke manier die het beste vorm kon krijgen.
In de filosofische wereld werd hij internationaal bekend
met werken als Totaliteit en Oneindigheid, waarin hij de
denkwereld van de westerse filosofie in gesprek brengt met
joodse inzichten. Daarnaast heeft hij veel betekend voor de
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Welke rol speelt de joods-christelijke
dialoog in uw werk als docent?
“Wat ik van Joodse denkers leer, is dat de
dialoog een leven-gevend principe is. Het
kunnen wachten op het antwoord van de
ander, die ook gelijk zou kunnen hebben.
Het met elkaar oneens zijn is een bron van
inspiratie. Die dialoog hoeft ook niet alleen
met de Joodse gemeenschap te worden
gevoerd. Het is mooi als dat gebeurt,
maar ook los daarvan is het een leerwijze waarin de
synagoge ons voorgaat. Ik geef onderwijs aan studenten
met een stevige christelijke achtergrond, maar ook aan
geïnteresseerde filosofiestudenten voor wie de notie ‘God’
nauwelijks betekenis heeft. Voor hen is de Joodse kijk een
eyeopener.”
Wat is de betekenis van die Joodse kijk voor het vak
filosofie?
“Joden benaderen de uitleg van de Bijbel vanouds op een
andere manier dan christenen. Ze hebben geen ‘theologie’,
maar stellen vooral vragen aan de tekst. Een voorbeeld is
de uitleg van Genesis 3 waar Adam en Eva zich verstopt
hebben en God vraagt: “Mens, waar ben je?”. Waarom zou
een alwetende God dat vragen? Je kunt dit niet uitleggen
met een beroep op de klassieke eigenschappen van God,
want dan kom je in de knoop met Gods alwetendheid.
De joodse uitleg gaat uit van de vrijheid van de mens.
God stelt de vraag om Adams vrijheid te onderstrepen: hij
(Adam) is het die antwoord moet geven.
Levinas heeft gezegd dat hij de religieuze taal van zijn
traditie (het Hebreeuws) naar het Grieks wilde vertalen,
daarmee bedoelde hij de denkwijze van de filosofie. Hij was
overtuigd van het universele belang van de Hebreeuwse
Bijbel.
Wat christenen het Oude Testament noemen, ‘is voor ons
Joden’, zo zei hij met humor, ‘noch testament, noch oud’.
De Bijbel is een open boek, alle wereldliteratuur vleit erin
samen, Levinas legt daarom allerlei verbanden met romans
en poëzie, en in mijn boek heb ik geprobeerd hem daarin na
te volgen.
Wat is volgens Levinas de boodschap van de Bijbel?
“Daarin is hij radicaal: dat is de ethiek het gebod van de
naastenliefde. De mens is verantwoordelijk en kan die

verantwoordelijkheid niet op God afschuiven. De hand van
God willen zien in de loop der dingen is voor hem daarom
een zinloze onderneming. In die zin is de mens van God
verlaten, maar in die afwezigheid is God toch aanwezig.
Want de ander is een spoor van God. Het gelaat van de
medemens die een beroep op mij doet, herinnert mij aan het
goddelijk gebod en het gebod herinnert mij aan het gelaat
van de ander. Dat pleit ook voor het lezen van de Tien
Geboden of een andere leefregel in de liturgie: het is een
herinneringsoefening. We worden herinnerd aan instellingen
die we telkens opnieuw moeten horen, hoewel ze ook in ons
hart geschreven zijn.”
Hebben we God eigenlijk wel nodig voor deze ethiek
van menselijke verantwoordelijkheid?
“Ja, want het is niet iets wat wij mensen onderling met
elkaar afspreken. Er komt in het gebod een oneindige
opdracht op ons af. In mijn boek beschrijf ik dat er in
die oneindigheid veel lichtheid zit. Geloof is niet iets om
hoog van op te geven, je wordt juist van jezelf bevrijd. De
verwachting van de Messias heeft ook daarmee te maken,
want die heeft betrekking op de generaties. De joodse
voorstelling van d verlossing is dat die uit een volgende
generatie komt. Tegelijkertijd heeft ieder mens de opdracht
om nu al verlosser te zijn, zoals Levinas ergens zegt: ‘De
Messias, ik kan het zijn, jij kunt het zijn…’’’

Wat zou Levinas te zeggen hebben over de coronacrisis?
“Hij is een leraar die het goede in de mens wil versterken,
zonder het kwade te willen ontkennen. Het gevaar in deze
tijd van pandemie is dat we de ander vooral als risicofactor
en als potentiële bron van besmetting gaan zien. Dat leidt al
snel tot uitsluiting en merkwaardige vormen van apartheid.
Dat mensen maandenlang geen bezoek konden ontvangen
en zelfs alleen moesten sterven is traumatisch geweest,
voor henzelf, hun familie en het zorgpersoneel.
In het onderwijs heb ik de menselijke interactie ook erg
gemist. Met elkaar kunnen studeren is een groot goed, het
geeft steeds nieuwe inspiratie. Levinas zegt ergens met een
knipoog dat het gebod om samen te studeren ook in het
komende leven intact blijft. Want de Talmoed zegt over de
geleerden ‘dat ze nooit tot rust komen: noch in deze wereld,
noch in de komende wereld. Er staat immers geschreven:
Zij zullen voortgaan met een steeds groeiende kracht om
voor God te verschijnen (Psalm 84:8)’. Van kracht tot kracht,
dat is: van het ene leerhuis naar het andere, van het ene
probleem naar het andere.”

Overgenomen uit “Op weg”.
Ontmoeting met het Jodendom. Van de PKN.
Interview: Franc de Ronde

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters

persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie
Ook wilsbeschikking en nazorg

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

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

