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Over Goede Vrijdag en Pasen
Het eerste couplet luidt:
O lichaam van het woord,
dat riep in den beginne,
nu gaat Gij onverhoord
de mond der aarde binnen.

In de Stille Week en op Pasen vieren wij als
gemeente het onzegbare: de dood van de Heer
en zijn verrijzenis op de vroege Paasmorgen.
Wij zoeken en tasten naar woorden om daar
uiting aan te geven. Wat betekent dit alles
voor ons? Dat zoeken en tasten doen wij - net
als vorig jaar - ook deze keer in onzekere
tijden. Tegelijkertijd hebben wij wellicht
juist in deze bijzondere tijden onze antenne
uitstaan om iets van dat onzegbare geheimenis
op te vangen en mee te beleven. Vorig jaar,
toen de coronacrisis uitbrak, kregen wij
gaandeweg het gevoel de duisternis in te gaan.
Onzekerheid, dreiging van ziekte en dood,
allerlei beperkingen: voor ons gevoel werd het
steeds donkerder. Die duisternis voelen en
ervaren we nog steeds. Toch leeft bij ons nu
de hoop en de verwachting dat de duisternis
gaat wijken: we zijn op weg naar het licht,
naar de tijd waarin we de crisis achter ons
hebben gelaten. Dat licht gloort aan de horizon.
Op een ander, misschien wel dieper
niveau, mogen we Goede Vrijdag en Pasen
vergelijkenderwijs beleven. Maar vindt er
maar eens woorden voor. In ons liedboek zijn
dichters ons voorgegaan op die zoektocht
naar woorden om het onzegbare toch te
verwoorden. Willem Barnard probeert Goede
Vrijdag onder woorden te brengen in lied 589.

In dit couplet beluisteren we het gevoel van
vergeefsheid en duisternis: het houdt op;
het was voor niets. Met Goede Vrijdag lijkt
het leven en de missie van Jezus voorgoed
te eindigen. Het is de ervaring van de
eerste leerlingen van Jezus op die dag.
Even verderop in het liedboek komen we uit
bij Pasen. Dichter Jaap Zijlstra weet in lied
633 heel goed Pasen te vangen: het licht van
de verrijzenis dat haast onverhoeds door de
duisternis heen breekt. Het vermeende einde
wordt onverwacht een nieuw begin: het nieuwe
begin van Pasen. Couplet 3 gaat zo:
Nu ons een licht is opgegaan,
gewenteld onze steen,
komen wij oog in oog te staan,
niet langer dood-alleen.
Het nieuwe begin van Pasen waarin wij mogen
delen. Het gaat ook over ons. Wij mogen delen
in de ruimte die Pasen geeft. De verrijzenis
van Jezus verschaft ons ruimte waarin wij
mogen leven, middenin deze onzekere en soms
bedreigende wereld.
Een goede Stille Week en gezegende
Paasdagen toegewenst!
ds. Kees Lous
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Kerkplein 1	Snelliusstraat 40				
						
28 mrt
10.00 uur 6e zon. 40-dagentijd Palmzondag
10.00 uur
ds. C. Lous
ds. J. van Doorn
29 mrt

19.30 uur Maandag Avondgebed

30 mrt

19.30 uur Dinsdag Avondgebed

31 mrt

19.30 uur Woensdag Avondgebed

1 apr.

19.30 uur Witte Donderdag
ds. Kees Lous

19.30 uur
ds. Jeannet van Doorn

2 apr.

19.30 uur Goede Vrijdag
ds. Barbara de Groot

19.30 uur
ds. Kees Lous

3 apr.

19.30 uur Stille Zaterdag
ds. Kees Lous en ds. Barbara de Groot

4 apr.

10.00 uur Pasen
ds. Kees Lous en ds. Barbara de Groot

10.00 uur
ds. Jeannet van Doorn

11 apr.

10.00 uur
ds. Barbara de Groot

10.00 uur
ds. Kees Lous

18 apr.

10.00 uur
ds. Kees Lous

10.00 uur
ds. Leon Rasser

25 apr.

10.00 uur Afscheid ds. de Groot
ds. Barbara de Groot

10.00 uur
ds. Jeannet van Doorn

2 mei

10.00 uur
ds. Ben Helmers

10.00 uur
niet bekend

			

BIJ DE ONLINE DIENSTEN
engelmunduskerk
Zondag 28 maart: Palmzondag Dienst om
10.00 uur 6e zondag 40-dagentijd
In deze dienst zal Anne Helmers de zegen ontvangen voor
haar nieuwe ambt als voorzitter van de kerkenraad
Voorganger: ds. Kees. Lous
Ouderling: Ingrid Rasmussens
Kinderkerk: Sjoerdtje Rasmussens
Organist: Syb. Brink
De collecten zijn voor Kerk in Actie 40-dagen collecte en
de Kerk
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Maandag 29 maart
Avondgebed om 19.30 uur
Dinsdag 30 maart
Avondgebed om 19.30 uur
Woensdag 31 maart
Avondgebed om 19.30 uur

Witte Donderdag 1 april Dienst om 19.30 uur
Voorganger: ds. Kees Lous
Ouderling: Joke Stam
Organist: Syb Brink
De collecten zijn voor de Diaconie en de Kerk
Goede Vrijdag 2 april: Dienst om 19.30 uur
Voorganger: ds. Barbara de Groot
Ouderling: Ingrid Rasmussens
Organist: Piet Dalebout
Stille Zaterdag 3 april: Paaswake om 19.30
In deze dienst zal Deleilah Enayatizaman de doop
ontvangen
Voorgangers: ds. Kees Lous en ds. Barbara de Groot
Ouderling: Yvonne Bax
Organist: Syb Brink
Zondag 4 april: Pasen Dienst om 10.00 uur
Voorgangers: ds. Kees Lous en ds. Barbara de Groot
Ouderling: Ingrid Rasmussens
Kinderkerk: Henny de Wit
Organist: Piet Dalebout
De collecten zijn voor de Diaconie en de Kerk
Zondag 11 april: Dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. Barbara de Groot
Ouderling: Yvonne Bax
Kinderkerk: Linda Rodenburg
Organist: Syb Brink
De collecten zijn voor de Diaconie en de Kinderkerk

Zondag 25 april: Afscheidsdienst ds. Barbara
de Groot om 10.00 uur
Voorganger: ds. Barbara de Groot
Ouderling: Yvonne Bax
Organist: Syb Brink
De collecten zijn voor Kerk in Actie (binnenlands diaconaat)
en de Kerk

Zondag 18 april: Dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. Kees Lous
Ouderling: Adrie van der Pijl
Organist: Piet Dalebout
De collecten zijn voor de Diaconie en de Kerk

Zondag 2 mei: Dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. Ben Helmers
Ouderling: Adrie van der Pijl
Organist: Piet Dalebout
De collecten zijn voor Jong Protestant en Kerkmuziek

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

Uiterste
inleverdatum kopij

Verschijningsdatum
vanaf…

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

29 - 02

11/07/’21 - 11/09/’21

28 juni 2021

8 juli 2021

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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Vertrek Barbara de Groot
Ook de redactie wil even stilstaan bij het vertrek van onze
predikant Barbara de Groot. Enkele malen heeft ze een
vergadering van ons meegemaakt, naast de jaarlijkse
vergaderingen met het moderamen. In die vergaderingen
werd het blad Samen grondig onder de loep genomen en
werd kritisch gekeken naar de opzet, indeling, kosten van
het blad, maar ook hoe ga je om met bijvoorbeeld

privacygevoelige informatie. In al die contacten en
de veelheid aan stukjes, heeft ze blijk gegeven van
betrokkenheid, maar ook van een goede inbreng. Onze
dank daarvoor.
De redactie wenst Barbara en haar gezin een fijne tijd in
Amstelveen.

eigen kerknieuws
Wat is er te doen
Nieuws uit de kinderkerk
Wat jammer he, dat we nog steeds geen kinderkerkdiensten
hebben…maar we denken wel aan jullie, hoor en achter
de schermen gaat het plannen en regelen gewoon door. In
deze 40 Dagentijd hebben jullie elke zondag aan het begin
van de dienst een verhaaltje gehoord dat paste bij de poster
die jullie hebben gekregen. Elke zondag mocht er een
vakje geopend worden op ons ‘Spoor van Liefde’ en achter
het flapje zagen jullie de verhaaltjes dan mooi verbeeld
staan. Wij, als kinderkerkleiding, hebben zelf de poster ook
hangen en voelen zo toch nog wat verbondenheid met jullie!
Maar nu komen Palmpasen en Pasen eraan… op het
moment dat ik dit typ, weet ik nog niet hoe het gaat lopen
met Pasen, maar ik kan jullie al wel vertellen wat we voor
Palmpasen bedacht hebben. Vorig jaar konden we niet
gezamenlijk Palmpasenstokken maken en toen hadden we
daar ook geen oplossing voor klaarliggen. Dit jaar pakken
we het anders aan: we kunnen nog niet binnen aan de slag
met z’n allen, maar wel buiten! Dus zullen we, als het droog
weer is natuurlijk, op
de binnenplaats van
de kerk samen onze
Palmpasenstokken
maken; met alles erop
en eraan.
Natuurlijk leggen we
dan ook uit waar alle
dingen, die we aan het
Palmpasenkruis maken, voor staan, al weten jullie dat vaak
al heel goed! Jullie zijn van harte welkom op zondag 28
maart a.s. vanaf 10 uur bij de kerk.
Als het –onverhoopt- zou regenen die ochtend, bedenken
we een manier om de Palmpasenkruisjes met toebehoren
bij jullie te krijgen, zodat jullie het eventueel thuis zelf in
elkaar kunnen knutselen. Dat horen jullie dan op tijd!
We hopen dat er veel kinderen komen om een
Palmpasenkruis te maken en zo ons Spoor van Liefde de
wereld in te laten gaan.

Afscheid
Ds. Barbara de Groot
Ds. De Groot werd op 28 oktober 2012 bevestigd in
onze gemeente als predikant. Zij gaat onze gemeente
nu verlaten omdat zij een beroep heeft aanvaard in
de Paaskerk te Amstelveen. Op 25 april 2021 wordt
een afscheidsdienst gehouden, die vanwege Corona
door slechts een klein aantal genodigden kan worden
bijgewoond. Wij als gemeenteleden kunnen de kerkdienst
online volgen. Houd de website in de gaten op welke manier
dit mogelijk is.

In dit kerkblad vindt u de uitnodiging om op een bijzondere
wijze afscheid te kunnen nemen op zaterdag 24 april,
waarbij de coronaregels moeten worden gevolgd. Verder
leest u hoe u mee kunt doen met een afscheidscadeau voor
ds. De Groot.

Met vriendelijke groetjes van ons allemaal,
Henny
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Commissie Afscheid Barbara de Groot

Beste gemeenteleden,
In de kerkdienst van 25 april 2021 nemen wij als Protestantse Gemeente te Velsen-Zuid/IJmuidenOost afscheid van onze predikant

Dominee Barbara de Groot
Ds. De Groot werd op 28 oktober 2012 bevestigd in onze gemeente als predikant. Zij gaat onze
gemeente nu verlaten omdat zij een beroep heeft aanvaard dat de Paaskerk te Amstelveen op haar
heeft uitgebracht.
Omdat het aantal genodigden voor de kerkdienst beperkt zal zijn i.v.m. Covid19, nodigen we u als
kerkenraad van harte uit om het afscheid bij te wonen via een zogenaamde livestream-uitzending.
Nadere informatie hierover ontvangt u via dit kerkblad en de website
www.engelmunduskerkoudvelsen.nl.
Om veel mensen de gelegenheid te geven om afscheid te nemen van ds. De Groot en haar gezin,
willen we op zaterdagmiddag 24 april 2021 met auto’s, op de fiets, of lopend, vanuit het dorp,
langs de toren van de kerk rijden. Ds. De Groot zal daar staan en op deze manier kunt u persoonlijk
afscheid van haar nemen. Vanwege Covid19 zal dit gebeuren op verschillende tijdstippen en houden
we ons aan de overheidsmaatregelen die op dat moment van kracht zijn.
Als u aan de uitnodiging voor dit afscheid op 24 april gevolg wil geven, wilt u dit dan voor 15 april
doorgeven aan Adrie van der Pijl, Grahamstraat 141, 1973 RA IJmuiden (06-11372272) of aan
Ingrid Rasmussens, Marnixlaan 23,1985 AN Driehuis (06-28927384), dan wel via WhatsApp.
U kunt ook een e-mail sturen aan ingridrasmussens.ir@gmail.com U ontvangt dan een tijdstip
wanneer u op die middag bij de kerk wordt verwacht.
Wij willen ds. De Groot graag een cadeau geven namens de gemeenteleden. Wilt daarvoor een
financiële bijdrage geven, dan vragen we u een gift over te maken op bankrekeningnummer
NL27RABO0139 2393 83 ten name van Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O o.v.v. afscheid
Ds. De Groot, of gebruik te maken van de daarvoor speciale betaalknop op de website.
Wij willen haar graag, naast een gezamenlijk 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
vragen wij u dat, voor 15 april, in te leveren bij één van de bovenstaande adressen.

Velsen-Zuid, maart 2021
Kerkenraad Engelmunduskerk
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Diaconiecollectes

Tijdens de 40-dagentijd zal de diaconie collecteren voor de
volgende goede doelen van Kerk in Actie:
Zondag 28 maart
PaasChallenge: ontdekken wat Pasen is
Wat betekent Pasen en wat betekent het paasverhaal voor
mij? Elk jaar gaan meer dan zesduizend jongeren in heel
Nederland met deze vraag aan de slag wanneer ze, in
groepen, de PaasChallenge doen. De PaasChallenge, die
wordt gehouden in de week voor Pasen, is een spel dat is
ontwikkeld door Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie
van de Protestantse Kerk. In dit spel vol puzzels,
opdrachten en uitdagingen doorleven jongeren het
paasverhaal. Ze ontdekken waarom Jezus zijn lijdensweg
ging en waarom er voor hen nieuw leven mogelijk is. Met
uw bijdrage geeft u jongeren die het paasverhaal al vaak
hebben gehoord de kans om op een nieuwe manier in
aanraking te komen met de boodschap van Pasen!
Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over op NL52
ABNA 041 41 41 415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk,
o.v.v. Jong Protestant Palmpasen, of doneer online.

is voor hen vaak een duister gat. Samen met christelijke
partners helpt Kerk in Actie deze jongeren de cirkel van
armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht te
brengen in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en
jongeren worden gestimuleerd hun opleiding af te maken.
Ook krijgen ze Bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken
van trauma’s. Via muziek, kunst, vakantiekampen en
trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze
nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met
de collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren
huiswerkbegeleiding.
U kunt dit werk steunen via de (online) collecte in onze kerk.
Helpt u mee om deze collectes tot een succes te maken?
Hartelijk dank!
Heleen Westra, namens de diaconie.

Meditatieve wandeling Stille Week

Zondag 4 april (Pasen)
Een toekomst voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika

Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen
toekomstperspectief. Zij groeien op in gebroken gezinnen
en gewelddadige wijken in een donkere omgeving. De helft
van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van
de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst

Van Palmzondag tot Goede Vrijdag is het de laatste week
van de Veertigdagentijd, de Stille Week of Goede Week.
Een mooie periode voor een meditatieve wandeling!
Speciaal voor deze week is er een wandeling met teksten
uit het lijdensevangelie. Om letterlijk tijdens het wandelen
steeds even stil te zijn bij een stukje uit het verhaal van
Jezus' lijden en sterven. Een geschikte plek voor deze
wandeling is de Koepelberg in Duin en Kruidberg, maar er
kan overal gelopen worden, alleen of samen met iemand.
Heb je interesse in deze wandeling?
Mail naar ds.degroot@engelmunduskerkoudvelsen.nl, bel
0255-578978 of mail naar dsjvandoorn@gmail.com en
ontvang tekst en toelichting.

Rekening & verantwoording
Bloemengroet
De bloemen uit de Engelmunduskerk gingen
met onze hartelijke groeten naar
onze gemeenteleden
• De Heer Te Beest
• De Heer Wouters
• Mevrouw Schaper - van der Veen
• Familie Strooker
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• Mevrouw Schaap - Pronk
• Mevrouw Snip - van der Zande
• Mevrouw Hoekstra - Brouwer

uit de kerkbanken
Uit de gemeente

Interview

Van Aafke Strooker mag
ik u allemaal de hartelijke
groeten over brengen! Zij
is aan het revalideren van
Covid-19. Wekenlang lag
zij zeer ernstig ziek op de
intensive care, maar nu is
zij in een revalidatiekliniek
in Amsterdam. Ze maakt het goed!
Ze wil iedereen bedanken voor alle medeleven via kaarten
en telefoontjes. 'Het is echt hartverwarmend', vertelde ze.
Ds. Barbara de Groot

Ds. Barbara de Groot
wilde als kind al
dominee worden
en werd een
enthousiaste en
bevlogen dominee
met een warm hart
voor de gemeente
en de medemens
dichtbij en ver weg.

Pasen
Deze tijd brengt veel verdriet
en we zijn er echt nog niet,
dichtbij mensen met griep.
’t Is de wens van iedereen
het leven weer gewoon te leven,
geen afstand meer te moeten nemen,
elkaar gewoon een knuffel geven.
Om te zeggen: “kom maar hier,
blijf je soms een hapje eten”?.
O wat goed dat je er bent!
Zouden we dat ooit nog weten.
Binnenkort vieren we weer Pasen,
het feest dat de Heer is opgestaan.
Samen weer dit feest te vieren,
samen weer ter kerke gaan.
Met de zegen van de Heer,
zijn nabijheid in ons leven,
maakt het toch de moeite waard
om deze tijd mee te beleven.
Martha van der Duin

Waarom heb je gekozen voor een studie
Theologie?
Na de middelbare schooltijd ben ik klassieke talen gaan
studeren. Dus Grieks en Latijn. Dat vond ik heel erg leuk
maar het was toch wat eenzijdig. Toen ik in het eerste jaar
studeerde was ik bij een kerk in Amsterdam-West. Daar was
iemand die theologie studeerde. Die studie is toch breder
dan alleen oude talen. Zo ben ik op dat pad gekomen. Wat
ook wel meespeelde was dat ik als kind eigenlijk al dominee
wilde worden. Als tiener kom je daar dan niet zo snel meer
voor uit. Maar ik kwam als kind altijd heel graag in de
kerk. Ik moet een jaar of zeven geweest zijn dat in die tijd
kinderen voor het eerst aan het avondmaal mochten in onze
kerk. Ik woonde
toen in HaarlemNoord. Ik weet dat
ik het avondmaal
altijd een bijzonder
moment vond. Dan
ging eerst de hele
gemeente naar
voren en aan het eind kwamen de ambtsdragers en ook de
koster en de organist naar voren. Dan was het heel stil in
de kerk. Ze vormden heel plechtig een kring, en dan dacht
ik: ‘O dat wil ik ook’. Het brood en wijn uitdelen heeft me
altijd al geraakt. Net als de bijbel, als kind hield ik al van de
verhalen.

Dan was het heel stil in de kerk
Toen ik in groep zeven van de basisschool zat ging het al
een beetje over schoolkeuzes. De meester ging dan over
alle kinderen iets zeggen over wat ze maar moesten worden
in de toekomst. Tegen mij zei hij ‘Barbara, jij moet maar
dominee worden want je praat zoveel!’
Ik leerde wel makkelijk dus ik hield vriendinnetjes van
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hun werk. Ik zat denk ik eindeloos te kletsen. Dat van die
dominee vond ik toen niet zo leuk. Het verdween dus naar
de achtergrond.
Theologie werd wel echt een roeping. Dan moet je daar dan
ook iets mee doen.
Ik heb wel lang over mijn studie gedaan. Ook omdat er in
mijn persoonlijk leven dingen zijn gebeurd die aandacht
vroegen. Mijn moeder is ziek geworden. Heeft kanker
gekregen en is overleden. Toen liep ik ook wel wat vast in
mijn studie. Daardoor duurde het allemaal langer. Dan ga
je op een gegeven moment andere dingen doen. Ik deed er
werk bij.
Toen ik samen met Joris was (partner van Barbara
red.) kregen we Tomas. Hadden we er een kind bij, dat
vertraagde de studie ook enigszins.
Ik had in mijn leven een paar minder leuke gemeentes
meegemaakt. In mijn tienertijd woonden we in Santpoort.
Mijn moeder zat daar in de kerkenraad. Dat was een
moeilijke tijd.
Later toen ik in Amsterdam-West woonde was er ook van
alles aan de hand. Toen dacht ik, het lijkt me niets om als
dominee in zo’n gemeente te moeten werken.
Toen ging ik stage lopen in Assendelft bij Anne Helmers.
Dat was echt een leuke gemeente. Pas toen dacht ik: ‘O dat
ligt me toch wel’. Wat natuurlijk wel hielp was dat het een
vrolijke ontspannen gemeente was. Daarna dacht ik: ‘nu
moet ik echt gaan afstuderen’. Ik moest nog veel doen. O.a.
mijn scriptie schrijven.
Toen was ik afgestudeerd. Inmiddels was ook Eva geboren.
Ik had leuk werk bij een stichting die door de Diaconie in
Amsterdam was opgezet. Ik werkte in achterstandswijken
waar veel buitenlandse vrouwen woonden bij een
maatjesproject.
Op zondag was ik wel regelmatig gastvoorganger.
Het heeft nog wel even geduurd dat ik dacht ‘nu moet ik
echt op zoek gaan naar een gemeente’, je weet pas echt
hoe het is om dominee te zijn als je het ergens wordt.
Zo kwam Velsen in beeld. Toen ik een paar maanden
aan het werk was dacht ik: ‘Waarom heb ik er zo tegenop
gezien’?
Je bent hier in de gemeente nu al 8½ jaar. Wat
heeft het je gebracht?
Als ik het toch in één woord mag zeggen is het eigenlijk
“Liefde”.
Ik heb zoveel ontvangen. Dat is toch hoe het is. De liefde
van mensen, de hartelijkheid, de betrokkenheid op elkaar,
op de kerk. Het heeft me liefde gebracht in de zin van: “Ik
hield al van de kerk, en nu nog meer”.
Wat neem je daarvan mee naar je nieuwe
gemeente?
Ik heb heel veel geleerd in de afgelopen jaren. Als ik
terugkijk dan zeg ik: ‘Ik was ook echt een beginner”. Van
heel veel dingen had ik geen idee hoe ze aan te pakken.
Dat leer je ook nergens. Dat is heel grappig. Theologie is
een wetenschappelijke studie en niet heel concreet.
In het stagejaar wordt het wel wat concreter maar nog
steeds zijn er dingen die je al doende leert. Ik wist
bijvoorbeeld niet hoe ik een uitvaart zou moeten leiden.
Dus wat ik meeneem is heel veel ervaring in hoe je dingen
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doet. Je groeit erin. Er zijn ook mensen die dat tegen me
gezegd hebben, dat ik gegroeid ben in mijn ambt. Leuk om
te horen!
Waar ben je trots op?
Bijna elk jaar zijn er wel bijzondere dingen geweest. Dat
zullen dingen zijn die anderen ook noemen zoals ‘De
Herdertjestochten’. Het grootste project wat we gedaan
hebben is ‘De Passion’ in 2019. Dan ben ik trots dat het
is gelukt, maar vooral om wat het teweeg brengt. Dus
niet zozeer als een prestatie maar hoe mooi het is dat
we mensen bereikt hebben. Hoe de mensen die hebben
meegedaan erover spreken. Mensen van buiten de kerk
die hebben meegedaan hebben echt warmte ervaren in die
groep. Dat is waarom je het wilt doen. De contacten met
mensen binnen en buiten de kerk. Niet om een grote show
neer te zetten, dat was een soort kers op de taart.

Mensen bereiken die je niet
dacht te bereiken
Ik ben dan trots op het feit dat je mensen bereikt die je niet
dacht te kunnen bereiken. Die je niet bereikt met een mooie
preek want daar luisteren ze niet naar. Dan moet je dat
doen via een andere weg.
Wat ik ook leuk vond is dat we in het 50e jaar van de
jaarmarkt bier gebrouwen hebben.
“Het Engelmundusbier”. Het resultaat was leuk maar ook
het proces met zo’n groep. Het gebeuren erom heen. En
iedere jaarmarkt iets bedenken om ín de kerk een sfeer te
creëren van waar we als gemeenschap voor staan, een
plaats van stilte en gebed. Dat heb ik ook graag gedaan.
Wat ik ook altijd heel veel fijn vond waren ontmoetingen bij
het huisavondmaal.
Maar ook uitvaarten. De voorbereiding en nazorg rond
een uitvaart. Die contacten waarbij je mensen echt spreekt
over dingen die er toe doen. Want het zijn niet alleen de
leuke projecten (de krenten uit de pap). Het 'gewone'
gemeenteleven heeft me altijd veel voldoening gegeven.
Zoals in het pastoraat, bij iemand op bezoek gaan die ik al
vaak gesproken heb, en dan toch weer luisteren naar wat
iemand te vertellen heeft, daarin trouw proberen te zijn. En
natuurlijk waren er heel veel gedenkwaardige momenten
met de kinderkerkleiding, de kinderen en samen met de
jeugdouderling met de tieners!
Heb jij iets met Missionair bezig zijn?
Toen ik op IJburg (een nieuwbouwwijk in Amsterdam)
woonde was ik betrokken bij een nieuw op te bouwen
kerk. Wat ik daar geleerd heb is om naar het hele gebied
te kijken. Dus niet naar je kaartenbak, want die was daar
piepklein. Als we alleen maar een kerk hadden opgezet voor
de kaartenbak dan was het nooit wat geworden en was het
nu allang weer uitgedoofd. We keken daar naar de hele
buurt. Welke mensen zijn ergens voor te porren? Niet om
ze in de kerkbank te krijgen maar om een gemeenschap te
vormen.
Dat is wel iets wat ik heb meegenomen hier naar toe.

Daarom vind ik het ook mooi als mensen hier uit het dorp
deze kerk ook als ‘hun kerk’ beschouwen. Dat komt dus ook
door contacten en de manier van benaderen. Dus als je dat
missionair wilt noemen vind ik het goed, maar ik ben niet
speciaal gehecht aan dat woord. Het is onze opdracht als
kerk altijd al geweest.
Door corona hebben we kerkelijk gezien een heel saai jaar
achter de rug, want alles wat de gemeenschap vormt gaat
niet door. Dan word je teruggeworpen op een soort kern.
Waar gaat het eigenlijk om? Dan probeer je toch, op wat
voor manier dan ook, er voor elkaar te zijn.
Dat je er toch bent voor mensen. Soms lukt het niet, of je
hoort het pas heel laat als er iets aan de hand is. Dan vind
ik het jammer dat je er niet geweest ben voor iemand.
We zeiden altijd in de kerk: ‘het gaat niet altijd om de
aantallen het gaat om de kwaliteit”. We zijn er nu mee
geconfronteerd dat we dat nog meer los moeten laten, die
aantallen. Elk contact heeft waarde in zich.

Zorg voor elkaar dat zijn de
belangrijke dingen in het leven
Wat zijn voor jou belangrijke dingen in het
leven?
In de basis ‘zorg voor elkaar’. Dichtbij en ver weg. Alles rond
de coronapandemie is erg. Mensen worden zwaar getroffen.
Ofwel in hun gezondheid of in hun leven. Dat ze overlijden.
Maar als we over een aantal jaren terugkijken op deze tijd,
dat we ons hopelijk kapot schamen over de kampen in
Griekenland. Als je ziet hoe het daar is, dat is inhumaan.
Dat de tenten in de modder staan in de winter. En in het
nieuwe kamp Moria, na de brand is het nog erger. Dan
denk je ‘hoe is het mogelijk’? Soms wil je heel graag iets
doen. Er zijn echt goede clubs die daar werken. Dan maak
je maar weer geld over. Maar dat we niet in staat zijn om
vluchtelingenkinderen op te nemen. Dan denk ik ‘zorg
voor elkaar en probeer toch ook buiten je eigen kringetje
te kijken’. Iemand zei eens een keer “je bent nooit te arm
om voor een ander te bidden”. Je kunt zo vol zitten met al
je zorgen, maar je kunt altijd voor iemand bidden. Dat is
ook de kracht van onze kerk. Dat we, hoe moeilijk het ook
is, altijd onze nood en zorg in gebed voor kunnen leggen
en daarmee ook onze stem laten horen. Dus zorgen voor
elkaar is ook voor elkaar bidden.
Hoe heb je de gemeente ervaren?
Ik ben heel blij dat dit mijn eerste gemeente is geweest.
Ik heb, omdat ik als beginner binnenkwam, verplichte
nascholing gehad. Dan waren we met een groep van twintig
collega’s. Daar hadden collega’s soms ervaringen dat ik
dacht: ‘dan is dat je eerste gemeente en dan heb je het
zo zwaar.’ Gemeentes waar grote problemen waren en
conflicten. Dat je dan staande moet blijven en bedenken wat
je doet. Dan is onze gemeente echt een fijne gemeente om
te beginnen. Over het algemeen is de sfeer heel goed. Ook
in de kerkenraad hebben we altijd heel plezierig gewerkt.
En met Kees (Lous) als collega heb ik altijd fijn
samengewerkt.

Voor bijna alles wat we wilden doen, konden we altijd
mensen bereid vinden om mee te helpen.
Wat heb je met oecumene?
Ik zit thuis al met een oecumenisch gezin. Joris is bij een
Rooms Katholieke gemeenschap.
In die zin heb ik wel wat met oecumene. Gaandeweg
hadden we in Velsen wat moeite met de oecumenische
vieringen zoals we gewend waren om hier te doen. Toen
dacht ik: “misschien moeten we zoeken naar andere
manieren van oecumene”. Zo is ook het idee gekomen om
in de Adventstijd gezamenlijk iets te doen, en dat pakte heel
goed uit. Dat hebben we twee jaar gedaan. De openbare
ruimte opzoeken om iets van onze Kerstboodschap te laten
horen. Het idee was: “iedereen doet kerstboodschappen,
maar wij hebben een Kerstboodschap”. Met een knipoog.
Volgens mij vonden mensen die daar aan mee deden het
heel leuk om ook mensen van andere kerkgenootschappen
te ontmoeten. En soms kenden ze elkaar al. Dat is
oecumene. Samen vieren is ook mooi maar elkaar leren
kennen is ook de basis daarin.
Maar we hebben goede contacten met de Oud-Katholieken
en Rooms-Katholieken.

Je kunt als kerk op allerlei
manieren aanwezig zijn
Hoe zie je dat voor de Kerk in het algemeen?
We krijgen van de PKN ook adviezen.
Er is een uitspraak “less is more”. In sommige opzichten is
het helemaal niet erg om klein te zijn of om niet deel uit te
maken van de macht. Eeuwenlang heeft de kerk ook in de
marge gestaan. We hebben soms ook een verkeerd beeld
van de kerk. Na de oorlog was er een soort opleving. Er
werden veel kerken gebouwd in de jaren ’50 en die werden
dan alweer vanaf de jaren ‘60/’70 afgebroken. We hebben
een beeld van hoe groot het allemaal was, terwijl dat
eigenlijk tijdelijk was. Dus verkijk je niet op aantallen. Een
kleine kerk kan ook van betekenis zijn en misschien wel
daadkrachtiger. Je moet met minder mensen tot een besluit
te komen.
Je kunt toch op allerlei manieren aanwezig zijn en iets van
je laten horen.
Zijn er dingen die je graag zou willen doen
als dominee op je nieuwe plek?
Op dit moment ben ik vooral nieuwsgierig hoe het is om op
een andere plek te zijn. Ik sta daar heel open in. Werken
met andere mensen en een heel ander kerkgebouw.
Daar ben ik ook heel benieuwd naar. We hebben hier een
prachtig oud gebouw. Dat heeft ook een bepaald soort
stijl, waardoor niet alles passend is. In ons gebouw past
een traditionele liturgie. De Paaskerk is uit de jaren ’60.
Dat is een heel ander soort gebouw. Toen ik daar was riep
dat meteen andere dingen op. Dus daar ben ik benieuwd
naar of dat doorwerkt in liturgische taal. De kerk heeft witte
muren met kleine gekleurde ramen. Geïnspireerd op een
kerk van architect Le Corbusier in Ronchamp in Frankrijk.
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Er is zeker een mooie lichtinval. Er zit ook een glas in beton
raam in. De ruimte is heel anders. Een soort opener ruimte,
waar een andere opstelling van de stoelen mogelijk is, dus
ben benieuwd wat dat doet.
In Amstelveen zijn is er veel al heel goed georganiseerd.
Ik heb nog niet een duidelijk idee van: ‘wat ga ik daar
bijdragen’. Om mensen te leren kennen hoop ik dat we
over niet al te lange tijd weer met kleine groepen bij
elkaar kunnen komen. Er zijn drie protestantse kerken
in Amstelveen dus er wordt zeker voor wat betreft
samenwerking wat van me verwacht.

Houd moed , heb lief!

terreinen zoals korfbal, voetbal, muziek, politiek (Joris).
We hebben echt geprobeerd om aan zoveel mogelijk dingen
mee te doen.
Wat zou je de gemeente van de
Engelmunduskerk willen meegeven?
In coronatijd kwam ik vaak de tekst tegen “Houd moed, heb
lief”. Het is een bemoedigende wens in coronatijd maar ook
voor ons kerkelijk leven. “Houd moed, heb lief”. Zit niet bij
de pakken neer als je ziet dat het geld wat minder wordt.
Dat het ledenaantal wat daalt. Laat die zorg je niet teveel in
beslag nemen. Doe wat je hand vindt om te doen. Heb lief
is: probeer met een milde blik in de wereld te staan.
Joke Stam

Hoe hebben jullie als gezin de gemeente en
het wonen in Velsen-Zuid ervaren?
We hebben hier als gezin heel plezierig gewoond en deel
uitgemaakt van het leven in Velsen. Op verschillende

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

De machtige eik pocht met zijn bladeren. “Je doet maar,”
meesmuilt de herfst.
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NIEUWS UIT DE PASTORIEËN
NIEUWS vAN DS. LOUS
Op het moment dat ik dit schrijf, is het de eerste dag
van drie dagen stemmen: verkiezingen, vanwege
de pandemie uitgesmeerd over drie dagen. Welke
regering gaan wij straks krijgen? We leven ook in de
veertigdagentijd; als gemeente zijn we op weg naar
Pasen. Hoe we de Stille Week en Pasen kerkelijk
kunnen vieren, is op het moment van schrijven nog niet
helemaal duidelijk: er gelden op dit moment nog allerlei
beperkingen. Maar met de middelen en mogelijkheden
die we hebben, zullen we - in welke vorm dan ook - het
feest van de verrijzenis van onze Heer blijven vieren!
Dit kerkblad is op een bepaald punt heel bijzonder: tijdens
de looptijd van deze editie zwaaien wij als gemeente
Barbara uit vanwege haar vertrek naar Amstelveen. Voor
mij is deze editie van Samen dan ook aanleiding om even
terug te kijken. Het was prettig samenwerken met Barbara;
die samenwerking zal ik in de komende tijd zeer missen.
Barbara heeft mooie en geslaagde activiteiten bedacht
en georganiseerd. Zonder volledig te zijn, noem ik hier de
herdertjestocht en The Passion: activiteiten die hopelijk
ook na haar vertrek doorgang kunnen vinden, als vaste
onderdelen van ons kerkenwerk de komende jaren. Dat
geldt ook voor haar inzet voor het jeugd- en jongerenwerk.

In Memoriam Hendrikje Jaspers-Bosma
Op 15 februari overleed op de leeftijd van 87 jaar Henny
Jaspers-Bosma uit het W.F. Visserhuis. Zorgzaamheid,
gastvrijheid en gezelligheid typeerden haar.
Want Henny heeft in haar leven veel
moeten zorgen voor anderen. Die
zorg heeft ze met liefde gegeven.
Haar moeder overleed toen ze
nog jong was. Ook haar zus
overleed al vroeg. Henny was
met heel veel inzet en liefde
betrokken bij de zorg voor
het gezin van haar zus. De
warme band tussen beide
gezinnen is altijd gebleven.
De zorgzaamheid van Henny,
de humor van haar man Jan en
de gastvrijheid van hen beiden,
maakten hen tot een ijzersterk
team. In hun gezin was het altijd
gezellig en de deur stond altijd
voor iedereen open. Henny had een
eenvoudig geloof: ze hield niet van discussie
op dat terrein, maar haar geloof sloot aan bij
de liederen van ‘Nederland zingt’ die zij zo graag meezong.
Geloven als een beleefd vertrouwen op God. Zo’n twee jaar
geleden overleed haar man Jan. Toen woonden zij al het

Vanaf deze plaats een woord
van dank voor al die goede en
mooie jaren in ons midden en
voor de goede en plezierige
samenwerking! Dat haar werk
in Amstelveen net zoveel
resultaat mag zien als hier in
Velsen-Zuid, IJmuiden-Oost en Driehuis. Nu is Amstelveen
niet zo heel ver weg. Dus wie weet, heeft Barbara volgend
jaar wel een gaatje in haar Amstelveense rooster van
kerkdiensten… . Ik ben nu al bezig met het invullen van het
kerkdienstenrooster 2022!
Die laatste opmerking brengt mij bij de drukke tijd, die wij als
kerkenraad en als gemeente tegemoet gaan. De kerkenraad
is al druk bezig met het uitzoeken welke route naar de
toekomst toe voor onze gemeente het beste is. Gelukkig is
ook hier goed nieuws te melden: Anne Helmers-van Tricht
wordt de voorzitter van de kerkenraad. Een hele goede en
fijne versterking van het team dat kerkenraad heet!
Vanuit ’t Roode Hart 9 een goede Stille Week en gezegende
Paasdagen toegewenst.
ds. Kees Lous

Visserhuis, want beiden hadden steeds meer zorg nodig.
Hoewel Henny steeds meer begon te vergeten,
bleef een bezoek aan haar altijd gezellig en
plezierig. Het laatste jaar kon ze vanwege
de beperkende coronamaatregelen
minder bezoek ontvangen. Helaas
liep zijzelf ook corona op en werd
zodoende overgebracht naar de
corona-unit van Zuiderhout in
Haarlem, waar ze op 15 februari
overleed. In de afscheidsdienst
in de aula van Duinhof op 20
februari stonden we stil bij de
woorden van Psalm 90 over
de generaties die gaan en de
geslachten die zullen komen;
al die geslachten zijn in Gods
ontferming opgenomen. Die lezing
was heel toepasselijk, want een week
voor haar overlijden was haar tweede
achterkleinkind geboren. Wij wensen
haar kind-eren, klein- en achterkleinkinderen
en verdere familie Gods nabijheid toe in
deze tijd van gemis en verdriet.
Ds. Kees Lous
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NIEUWS VAN DS. DE GROOT
Uit de pastorie
De eerste verhuisdozen zijn gevuld. We ruimen op. Spullen
waarvan we dachten dat ze wel naar het grof vuil konden,
zetten we eerst op internet op een pagina 'gratis af te halen'.
Zo maken we toch ook nog mensen blij met een gratis kast,
tuinstoelen, een oude geluidsinstallatie. Het is leuker om
weg te geven dan om weg te gooien!
Ook het speelgoed wordt uitgezocht. Dat is soms best
lastig, want ook al speel je niet meer met alles, het kan je
toch dierbaar zijn. Gelukkig hebben we kleine neefjes en
nichtjes in de familie, dan kan het speelgoed soms toch
weg, maar is het niet helemaal echt 'weg'.
Bij mij werkt het altijd zo dat spullen meteen ook een
herinnering naar boven halen. Van wie kregen we deze
vaas ook alweer, en wanneer kochten we die fijne stoel? En
zeker ook met boeken is er altijd wel iets dat ervoor zorgt
dat ik er een 'band' mee heb en er daarom maar moeilijk
afstand van kan doen. Gelukkig heeft Joris daar geen last
van! Zo gaat het vast lukken om onze nieuwe pastorie niet
meteen weer helemaal vol te zetten.
Afscheid
We komen langzaamaan dichter bij de datum van afscheid.
Binnen alle beperkingen die er door corona zijn, is het
gelukkig nog steeds mogelijk om op bezoek te gaan. Ik
probeer dan ook bij veel mensen langs te gaan, ook al zijn
het minder adressen dan ik normaal zou kunnen doen;
adressen achter elkaar plannen, mag namelijk niet.
Heb ik u niet gebeld en zou u dat wel willen? Er is echt nog
tijd om bij u langs te komen!
Bij de diensten
Dit kerkblad ligt bij u in de brievenbus als de Stille Week
begint.
Op Palmzondag zullen de kinderen buiten op de
binnenplaats een palmpaasstok maken. In de dienst zal
Anne Helmers een zegen ontvangen voor haar taak als

voorzitter van de kerkenraad.
Ds Kees Lous gaat in deze
dienst voor.
Op maandag, dinsdag,
woensdag is er een kort
avondgebed om 19.30 uur.
Online te volgen via de
kerkomroep.
Op Witte Donderdag en Goede Vrijdag is de dienst ook
om 19.30 uur te beluisteren. De Paaswake op zaterdag
is ook om 19.30 uur. In die viering wordt mw. Deleilah
Enayatizaman gedoopt. Hoe feestelijk is dat in deze tijd!
Zij heeft al een tijd geleden het verlangen uitgesproken
om gedoopt te worden. Ze is opgegroeid in een
pinkstergemeente, maar daar niet als kind gedoopt. Na wat
kerkelijke omzwervingen kwam ze anderhalf jaar geleden in
de Engelmunduskerk terecht en voelt zich thuis bij ons in de
gemeente.
Op zondag 4 april is het Pasen en omdat beide voorgangers
al zo'n beetje de hele week samen in de kerk zijn, zullen
we samen voorgaan. Vorig jaar met Pasen hadden we niet
kunnen bedenken dat we nóg een keer Pasen in een lege
kerk zouden vieren. We weten nu hoe dat is. En weten dus
maar al te goed: het wórdt Pasen, de Heer staat op uit de
dood en neemt ons mee uit dat wat ons bestaan 'doods'
maakt, op weg naar het nieuwe leven. Geen enkel virus kan
ons dat ontnemen. Daarom wens ik van harte een vrolijk,
gelukkig en zalig Pasen!
Tot slot
Ik hoop u te treffen de komende weken, thuis, in de tuin,
aan de telefoon, wandelend, beeldbellend,…
In het volgende kerkblad zeg ik u echt voor het laatst gedag.
Nu doe ik nog 'gewoon' de hartelijke groeten vanuit de
pastorie aan de Meervlietstraat,
Ds. Barbara de Groot

wij HEBBEN GELEZEN
Het sacrament van het Heilig Avondmaal
Wereldwijd vieren christenen het Heilig Avondmaal, dat ook
wel de Maaltijd van de Heer wordt genoemd. Zij komen
samen rond de Tafel van de Heer en nuttigen brood en
wijn. Door het vieren van dit sacrament ervaren zij Gods
aanwezigheid en ontvangen zij Zijn genade. Maar wat is
eigenlijk het Heilig Avondmaal? Wat is een sacrament? En
hoe wordt het Heilig Avondmaal gevierd?
Maaltijd van de Heer
De protestantse traditie kent twee sacramenten: de Heilige
Doop en het Heilig Avondmaal. Het woord sacrament is
afgeleid van het Latijnse woord sacramentum, dat ‘heilig
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(geloofs)geheim’ betekent. Beide sacramenten worden
verstaan als door Christus zelf ingesteld, en rechtstreeks
terug te voeren op het Woord van God in de Bijbel.
In de nacht waarin Jezus Christus werd verraden en
uitgeleverd vierde Hij met zijn discipelen (leerlingen) een
Pesachmaaltijd, waarbij Hij hun brood en wijn gaf. De
woorden die Hij daarbij sprak lezen wij in de Bijbel (1 Kor.
11:23-25; Matt. 26:26-28; Marc. 14:22-24; Luc. 22:19-20):
In de nacht, toen onze HEER Jezus Christus verraden
werd, nam Hij het brood, dankte, brak het en gaf het aan
zijn discipelen en zei: ‘Neemt en eet, dit is mijn lichaam, dat
voor u gegeven wordt; doet dit tot mijn gedachtenis.’
Evenzo nam Hij ook de beker na de maaltijd, dankte, gaf

hun die en zei: ‘Neemt en drinkt allen daaruit. Deze beker
is het nieuwe testament in mijn bloed, dat voor u vergoten
wordt tot vergeving van zonden. Doet dit, zo dikwijls u die
drinkt, tot mijn gedachtenis.’
Christus heeft ons opgedragen het Heilig Avondmaal steeds
opnieuw te vieren, tot Zijn gedachtenis (‘doet dit tot mijn
gedachtenis’). Door het vieren van dit sacrament komen
wij nader tot God, ervaren wij Zijn aanwezigheid in de
gemeenschap van gelovigen en met alle Heiligen, en wij
ontvangen Zijn genade. Het sacrament vormt een zichtbaar
teken (symbool) en zegel (bevestiging) van Zijn genade.
Maar alleen door het geloof kunnen wij de werking van dit
sacrament door de kracht van de Heilige Geest werkelijk
ontvangen.
Bijzondere maaltijd met een bijzondere betekenis
Het Heilig Avondmaal is een bijzondere maaltijd, met een
heel bijzondere betekenis en werking. Deze bijzondere
betekenis blijkt al uit de benaming van dit sacrament:
een heilig maal, een maaltijd van de Heer. Het is Christus
zelf die ons uitnodigt om deel te nemen aan het maal
aan Zijn tafel, in gemeenschap met Hem. God wil in en
door het Heilig Avondmaal bij ons aanwezig zijn, in Zijn
gemeenschap van gelovigen. Hoewel het Heilig Avondmaal
aan ons wordt bediend, ontvangen wij brood en wijn
rechtstreeks uit Zijn hand. Wij gaan aan tafel bij de Heer.

God wil bij ons zijn, onder ons mensen. Het vieren van het
Heilig Avondmaal vormt een bijzonder moment waarop
eenieder die eraan deelneemt individueel nader komt tot
God, maar waardoor wij als mensen ook nader komen
tot elkaar. Wij worden op een nieuwe manier één in Zijn
gemeenschap, als broeders en zusters in het lichaam van
Christus. Het Heilig Avondmaal is een zichtbaar teken en
zegel van Zijn aanwezigheid en genade in en voor Zijn
gemeenschap, voor eenieder die zich deel weet van Zijn
gemeenschap en die zich geroepen weet tot deelname aan
het Heilig Avondmaal.
Door het vieren van het Heilig Avondmaal krijgen wij
ook een voorproef op het Koninkrijk van God, dat Jezus
Christus heeft verkondigd. Wij proeven in de bijzondere
tekenen van brood en wijn het Koninkrijk van God, en zien
hoopvol uit naar Zijn wederkomst. Door het vieren van het
sacrament ervaren wij een voorproef op de komende vrede,
gerechtigheid en liefde in Zijn rijk. Onze relatie tot God,
maar ook onze relaties tot elkaar worden door het vieren
van het Heilig Avondmaal in gemeenschap met Christus
hernieuwd. Hij maakt ons vrij van alle kwaad en geeft ons
nieuw leven. Door de goede gaven van God te ontvangen
en te delen worden wij één in Christus, waarbij alles wat
ons van God en van elkaar scheidt, wat ons verdeelt en
vervreemdt wegvalt. Het vieren van het Heilig Avondmaal is
daarom altijd ook dankzegging (eucharistie).

Jezus Christus heeft zijn leven gegeven, zijn lichaam en
bloed. Wanneer wij het Heilig Avondmaal vieren, brood
en wijn eten en drinken als Zijn offer voor ons gegeven
in lichaam en bloed, gedenken wij dat Hij heeft geleefd,
geleden en is gestorven tot vergeving van al wat ons van
God scheidt: onze zonden. Maar wij gedenken en vieren
ook dat Hij is opgestaan uit de dood. Het is Christus zelf,
de levende God, die wij door het Heilig Avondmaal als gave
ontvangen. In en door de bijzondere gaven, handelingen
en woorden van het Heilig Avondmaal wordt Gods
aanwezigheid in Zijn gemeenschap tastbaar, zichtbaar en
hoorbaar.

Vieren aan de Tafel van de Heer
Hoe wordt het Heilig Avondmaal gevierd? Gemeenten die
behoren tot de Protestantse Kerk vieren het sacrament van
het Heilig Avondmaal ten minste viermaal per jaar, maar
veel gemeenten vieren het vaker. Het Heilig Avondmaal
wordt gevierd in de eredienst op zondagen en veelal
tijdens hoogtijdagen (feestdagen). Daarnaast kan het
Heilig Avondmaal ook op andere momenten en bij andere
gelegenheden worden gevierd met mensen die niet in staat
zijn om naar de viering van het sacrament in de eredienst
te komen, bijvoorbeeld in gevangenissen, zieken- en
verpleeghuizen of in de huiselijke kring.
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Voor het vieren van het Heilig Avondmaal wordt
de avondmaalstafel (in de Lutherse traditie ook wel
altaar of altaartafel genoemd) gedekt als de Tafel van
de Heer met brood en wijn. De voorganger (predikant)
citeert bij het breken van het brood en het gieten van de
wijn de zogenaamde instellingswoorden (zie het eerdere
Bijbelcitaat), en spreekt bij het reiken van de gaven aan de
gemeenteleden de passende uitdelingswoorden, waarbij
hij of zij veelal wordt geholpen door ambtsdragers (bij
voorkeur diakenen). Iedereen die zich geroepen weet door
de persoonlijke uitnodiging van Christus tot deelname
aan het sacrament van het Heilig Avondmaal ontvangt de
tekenen van brood en wijn. Er zijn verschillende liturgische
vormen waarmee de gemeenten die behoren tot de
Protestantse Kerk het Heilig Avondmaal bedienen. In een
deel van de gemeenten komen de gemeenteleden naar
voren naar de avondmaalstafel om het Heilig Avondmaal
te ontvangen. In andere gemeenten wordt het Heilig
Avondmaal aan gemeenteleden op hun eigen plaats in de
kerk bediend, waarbij brood en wijn worden doorgegeven
door de banken- of stoelenrijen. Ook zijn er gemeenten
waarin gemeenteleden het Heilig Avondmaal ontvangen
in een (halve) kring rond de avondmaalstafel, of waar
gemeenteleden plaatsnemen aan tafels waaraan hun het

Heilig Avondmaal wordt gereikt.
In een deel van de gemeenten van de Protestantse Kerk,
voornamelijk de gemeenten die zich verbonden weten
met de hervormde en gereformeerde tradities, vormt het
afleggen van de openbare geloofsbelijdenis een voorwaarde
om deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. Deze
gemeenten laten alleen belijdende gemeenteleden toe tot
het sacrament. Andere gemeenten laten ook doopleden toe
die (nog) geen openbare belijdenis van het geloof hebben
afgelegd. Volgens deze tradities worden gemeenteleden
enkel door de doop (en het afleggen van de openbare
geloofsbelijdenis) opgenomen in Zijn gemeenschap.
Ten slotte zijn er ook gemeenten die onvoorwaardelijk
iedereen die zich door Christus geroepen weet toelaten
tot het sacrament van het Heilig Avondmaal. Dit betreft
voornamelijk de gemeenten die zich verbonden weten
met de lutherse traditie. Deze traditie stelt dat de kerk als
gemeenschap ontstaat als antwoord op Christus’ uitnodiging
in Woord en Sacrament. De gevestigde kerk moet geen
enkele belemmering gaan vormen tussen individuele
mensen en God, en daarom ook aan niemand die zich door
de persoonlijke uitnodiging van Christus tot deelname aan
het Heilig Avondmaal geroepen weet de toegang hiertoe
ontzeggen.

Verwondering
“Hij die zijn kinderhart nooit verliest, is een groot mens”
(Meng Tse. 372-289 v.Chr.)
Een mooie, ware uitspraak die op verschillende manieren kan worden uitgelegd.
Wie het leven zo nu en dan door de ogen van een kind bekijkt, blijft nieuwsgierig
en verwonderd. Daarnaast houdt het cynisme of betweterigheid buiten de deur
en kan het onverwacht nieuwe inzichten geven. Bovendien is iedereen ooit kind
geweest, en dat kind zit nog steeds in ons allemaal. Wie daar zo nu en dan contact
mee maakt, het in gedachten zorgzaam en liefdevol aanspreekt en even niet als een
‘volwassene’ denkt, kan daadwerkelijk rustiger worden. Ware wijsheid zit dan ook
niet in dingen ‘zeker weten’, maar juist in vragen durven stellen en jezelf blijven
verwonderen. Het zorgt ervoor dat energie constant blijft stromen en het hart
opgewekt blijft. Net als bij kinderen.
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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 ONTWIKKELEN - AFDRUKKEN
EN PRINTEN

op o.a. canvas, aluminium, forex, plexiglas, hout, kunststof, papiersoorten

Laat uw herinneringen niet verloren gaan!

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

Trompstraat 1-5

• ontwerpen
• posters
• printen
• scripties

1971 AA IJmuiden

FOTO LOEK ANDERSON
DRUKKERIJ ELTA

60

JAAR

• 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

Protestantse Gemeente te Velsen-Zuid / IJmuiden-Oost
Predikanten

• ds. C. Lous
52 44 73
’t Roode Hart 9
1981 AH Velsen-Zuid
ds.lous@engelmunduskerkoudvelsen.nl
• mw.ds. B.E. de Groot
57 89 78
Meervlietstraat 131
1981 BL Velsen-Zuid
ds.degroot@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Kerkrentmeesters

• Secretaris
hr. E. Cornet
52 20 45
rentmeesters@engelmunduskerkoudvelsen.nl
• Penningmeester
023-538 53 83
hr. P.L.Bijker
penn.rentm@engelmunduskerkoudvelsen.nl
• Vrijwillige bijdragen
NL27 RABO 0139 2393 83
t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O
o.v.v. Vrijwillige bijdrage

• Secretaris
mw. H. Westra
51 97 80
diaconie@engelmunduskerkoudvelsen.nl
• Penningmeester
06-5788 2490
hr. K. Gesink
penn.diac@engelmunduskerkoudvelsen.nl
• Financiële bijdragen
NL05 INGB 0000 1398 04
t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O.
o.v.v. Diaconie

• Rooster
Voor die personen die gebruik willen maken
van de taxi-service is een rooster opgesteld.
Alle betrokkenen hebben dit rooster.

• Redactieleden
Joke Stam
52 09 66
Jan Oosterveen
51 17 94
Aafke Strooker
52 14 14
Frits Vermeulen
52 22 69
kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Scribaat
mw. J. Stam
52 09 66
Velserdijk 78
1981 AB Velsen-Zuid
scriba@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Diaconie

• Bestellen collectebonnen
hr. A. Selier
53 60 82
Platanenstraat 23
1971 NH IJmuiden
collectebon@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Kerkblad samen

Postadres

• Giften
NL94 RABO 0373 5974 52
t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O
o.v.v. Kinderkerk

Taxi-service

NL36 INGB 0000 1490 43
t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O
o.v.v. Collectebonnen

Kerkplein 1
Velsen-Zuid

• Henny de Wit
kinderkerk@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Collectes

• Online collectezak
www.engelmunduskerkoudvelsen.nl/onlinecollectes

Bezoekadres

Kinderkerk

• Bezorging en mutaties
Velsen-Z, Driehuis, Santpoort-N en -Z en post
hr. W.J.Mak
52 05 04
bz1.kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl
IJmuiden
fam. Van Broekhuyzen
53 24 86
bz2.kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl
• Vrijwillige bijdragen
NL27 RABO 0139 2393 83
t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O
o.v.v. Kerkblad Samen

• Contactpersonen
hr. W. Mak
52 05 04
hr. B. te Beest
51 74 18
taxi-service@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Website

• www.engelmunduskerkoudvelsen.nl
• Redactie kerkgemeenschap
Joke Stam en Heleen Westra
redactie.kerk@engelmunduskerkoudvelsen.nl
• Redactie kunst&cultuur
Marco Bresser en Jorgen Rasmussens
redactie.kenc@engelmunduskerkoudvelsen.nl
• Webmaster
Jorgen Rasmussens
51 20 40
webmaster@engelmunduskerkoudvelsen.nl

Koster

• hr. A.G. Bresser
51 47 14
Meervlietstraat 41
1981 BK Velsen-Zuid
koster@engelmunduskerkoudvelsen.nl

w w w . e n g e l m u n d u s k e r k o u d v e l s e n . n l

