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Het ga u goed!

Een laatste bericht 'uit de
pastorie'.
Van de 80 verhuisdozen zijn
er op moment van schrijven
al zo'n 50 gevuld. Als u dit
leest is de kans groot dat de
verhuiswagen net de straat
in rijdt.
De firma die ons destijds
ophaalde in Amsterdam
IJburg en naar Velsen
bracht, brengt ons nu naar
Amstelveen.
Toen kwamen we met z'n vieren, nu vertrekken we
met z'n vijven. Dat alleen al maakt de pastorie aan de
Meervlietstraat gedenkwaardig: Daniel is er geboren,
op de eerste verdieping.
Wat brengt zo'n verhuizing toch een hoop
herinneringen naar boven! Bij alle spullen en
paperassen die er door m'n handen gaan, komt wel
een verhaal naar boven. Ik zie flyers die ik maakte
voor kinderactiviteiten, bijzondere diensten en de
jaarmarkt. "Oh ja, de peuterviering over het verloren
schaap, waarbij er drie echte schapen van Sinnevelt
in de kerk waren!" "O die jaarmarkt waarop we een
'zandbak' in de kerk hadden gelegd op de vloer waar
je in kon schrijven (zoals Jezus schreef in het zand)
en kaarsjes in kon zetten!"En de koster vond het
gelukkig altijd goed. En dan het digitale archief, met
allerlei documenten en vooral ook foto's. Tientallen
foto's die ik maakte of mensen mij stuurden na een
dienst. Filmpjes van de tieners over de tien geboden.
En mijn 'collectie' foto's van de kerk, genomen na een
dienst in de Goede Week met prachtig avondlicht, of
juist in alle vroegte met dauw op het gras. De kerktuin
helemaal leeg met hoorbare stilte, of vol met mensen
die (in de kou!) de Passion Velsen 2019 meemaakten.
Soms maakte ik na een bezoek aan een gemeentelid
een foto van een huis of de buurt, omdat mensen me
zo dierbaar werden. De mevrouw met het touwtje uit
de brievenbus. De oude dame met het fantastische
uitzicht over de duinen. De meneer die altijd heerlijke
cappuccino maakte. Deze mensen zijn er niet meer.
Want mensen gaan voorbij. En voorgangers zijn
voorbijgangers. Dat wist u al en ik weet dat nu ook.
Tijdens de dienst op 25 april vertelde ik over de oude
boom aan de Driehuizerkerkweg (vlakbij de kruising
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met de Waterlandweg). In Amsterdam woonden wij in
een nieuwbouwwijk waar bijna geen bomen stonden, of
alleen jonge, pas geplante 'stokjes'. Wat een verademing
is dan deze omgeving, met zoveel prachtige bomen! En
die ene boom trof ons het meest, fietsend in de ochtend
naar de Toermalijn in Driehuis. We begroeten hem als
we erlangs komen. "Dag boom!" Hoe oud zou deze
boom wel niet zijn? Deze boom stond er al lang voordat
wij hier kwamen en zal er ook nog staan als wij hier
weggaan. Wat heerlijk relativerend!
Het is ook het gevoel dat ik had toen ik voor het eerst
de drempel van de kerk over ging en naar binnen
stapte. "Waar nog de wolk gebeden hangt van wie zijn
voorgegaan", om het met lied 280 te zeggen.
We zijn de eersten niet! Het hangt niet allemaal van
mij af. Die boom was er al. Dat gebouw was er al. Er
waren hier al mensen, en er zullen nog steeds mensen
komen als ik hier vertrek. Die gedachte helpt mij bij het
afscheid. Want makkelijk is het niet, en zeker nu niet
in deze coronatijd. Natuurlijk is je werk als predikant
nooit klaar. Maar zeker nu heb ik het gevoel dat allerlei
contacten niet 'af' zijn. Want ik kon (en mocht door de
coronamaatregelen) niet meer bij iedereen langs. Ik heb
zelfs niet meer iedereen kunnen spreken, al was het
maar aan de telefoon. Hoe dit zou zijn zonder corona
weet ik niet. Wel weet ik dat we als gezin in ruim 8 jaar
geworteld zijn geraakt in de Velsense gemeenschap en
dat het pijn doet om ons leven los te trekken.
Onze Engelmunduskerk en de hele gemeenschap
rond dit gebouw doet ons beseffen dat wij mensen
voorbijgaan, maar dat er Iets of Iemand is door wie wij
gedragen worden door de tijd. Mooier dan Henriëtte
Roland Holst kan ik het niet zeggen:
Dit ene weten wij en aan dit één
houden wij ons vast in de donkere uren:
er is een Woord, dat eeuwiglijk zal duren,
en wie 't verstaat, die is niet meer alleen.
Tot slot dank ik God voor alles wat ik in u van
Hem ontvangen heb. En ik dank u en jou voor alle
ontmoetingen, alle gezelligheid, de openheid, de
samenwerking, de eerlijkheid, de kritische opmerkingen,
uw vertrouwen, uw geloof, hoop en bovenal uw liefde.
Het ga je goed! Het ga u goed!

DS BARBARA DE GROOT

KERKDIENSTEN
ENGELMUNDUSKERK
ICHTHUSKERK
Kerkplein 1
Snelliusstraat 40				
						
2 mei
10.00 uur
10.00 uur
ds. Ben Helmers
ds. Jan van Aller

9 mei

10.00 uur
ds. Hans Hoekstra

10.00 uur
ds. Jeannet van Doorn

13 mei

10.00 uur Hemelvaart
Oec. Dienst in de OK Engelm.kerk
ds. Kees Lous en pastoor Harold Münch

10.00 uur Hemelvaart
Oec. Dienst in de OK Engm.kerk
ds. Kees Lous en pastoor Harold Münch

16 mei

10.00 uur
ds. Kees Lous

10.00 uur
ds. Jeannet van Doorn

23 mei

10.00 uur Pinksteren
ds. Bart Stobbelaar

10.00 uur Pinksteren
ds. Kees Lous

30 mei

10.00 uur
ds. Helga Frömming (Heiloo)

10.00 uur
ds. Jeannet van Doorn

6 juni

10.00 uur
ds. Ben Helmers

10.00 uur
ds. Appers (Castricum)

BIJ DE ONLINE DIENSTEN
ENGELMUNDUSKERK
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
ZONDAG 9 MEI: DIENST OM 10.00 UUR
Voorganger: ds. Hans Hoekstra
Ouderling: Joke Stam
Organist: Syb Brink
De collecten zijn voor de Diaconie en de Kerk
DONDERDAG 13 MEI: HEMELVAART 10.00 UUR
Oec. Dienst in de OK Engelmunduskerk te IJmuiden
Voorgangers: ds. Kees Lous en pastoor Harold Münch
ZONDAG 16 MEI: DIENST OM 10.00 UUR
Voorganger: ds. Kees Lous
Ouderling: Ingrid Rasmussens
Organist: Syb Brink
De collecten zijn voor de Diaconie en de Kerk
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ZONDAG 23 MEI:
PINKSTEREN DIENST
OM 10.00 UUR
Voorganger: ds. Bart Stobbelaar
Ouderling: Yvonne Bax
Organist: Syb Brink
De collecten zijn voor Kerk in Actie Pinksterzending en de
Kerk
ZONDAG 30 MEI: DIENST OM 10.00 UUR
Voorganger: ds. Helga Frömming
Ouderling: Adrie van der Pijl
Organist: Piet Dalebout
De collecten zijn voor de Diaconie en de Kerk
ZONDAG 6 JUNI: DIENST OM 10.00 UUR
Voorganger: ds. Ben Helmers
Ouderling: Joke Stam
Organist: Syb Brink
De collecten zijn voor Kerk in Actie Werelddiaconaat en de
Kerk

VAN DE REDACTIE
Informatie over de eerstvolgende kerkbladen
Kerkblad-nummer
Periode
Jaargang		

Uiterste
inleverdatum kopij

Verschijningsdatum
vanaf…

29 - 01

06/06/’21 – 10/07/’21

25 mei 2021

3 juni 2021

29 - 02

11/07/’21 – 11/09/’21

28 juni 2021

8 juli 2021

29 - 03

12/09/’21 – 09/10/’21

30 augustus 2021

9 september 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.

EIGEN KERKNIEUWS
WAT IS ER TE DOEN
Nieuws uit de kinderkerk
Veel nieuws dit keer, bijvoorbeeld over de afgelopen
tijd. Want ondanks dat we al een hele tijd geen gewone
kinderkerkdiensten meer hebben en de 40 Dagentijd
daardoor ook anders dan anders verliep, wilden we toch
graag de kinderen wel weer eens zien en laten weten dat
wij aan hen denken!

Voor Palmpasen hadden we dus in gedachten om (buiten)
samen Palmpasenstokken te maken met de kinderen.
Er meldden zich veel kinderen aan en niets leek ons in
de weg te staan om gezamenlijk een fijne ochtend bij de
kerk te hebben. Helaas werd de avond van tevoren een te
grote kans op regen voorspeld en moesten we de plannen
omgooien; we maakten voor ieder kind een tasje met alle
benodigdheden voor een Palmpasenkruis, zodat zij dat
zelf thuis in elkaar konden zetten. De kinderen kwamen de
tasjes afhalen en wij merkten al snel dat de kinderen ons
ook niet vergeten waren!

In de loop van die dag kreeg ik
foto’s binnen van knutselende
kinderen, Palmpasenstokken
die prachtig versierd waren,
kinderen die hun stok bij
iemand langs gingen brengen
en zelfs een filmpje van een
meisje dat al zingend met
haar Palmpasenkruis het dorp
doorging, op weg om haar stok
aan iemand te gaan geven. Het
was geweldig!
De week erna was het beter weer en konden we Pasen dan
toch samen vieren, buiten en op afstand, maar met een
grote groep kinderen, die heel enthousiast eieren zochten
in de grote kerktuin en elkaar hielpen om alle eieren te
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vinden. Even daarvoor hadden ze in een grote kring op de
binnenplaats geluisterd naar het verhaal van Pasen dat

Diaconiecollectes
De diaconie wil graag uw aandacht vragen voor de
volgende collectes.
2 mei 2021 - Collecte Protestantse Kerk - Jong Protestant

Mariëlle vertelde en kregen ze de nieuwe kinderkerkkaars
te zien die ook dit jaar weer prachtig gemaakt is door
Janine!
Voor de komende tijd hebben we leuk en minder leuk
nieuws en om met dat laatste te beginnen: de groep van
de kinderkerkleiding wordt wat kleiner. Linda Rodenburg
gaat stoppen met de kinderkerk om zich vol overgave te
kunnen storten op haar gezin en haar opleiding. We zullen
haar missen; haar betrokkenheid en inzet en wensen haar
heel veel succes met haar opleiding!
Linda Koster doet een klein stapje terug, maar blijft
wel betrokken bij de kinderkerk: ze blijft meedenken,
vergaderen en organiseren en we kunnen altijd een beroep
op haar blijven doen bij projecten. Dat is fijn, want zij heeft
al ruim 36 jaar kinderkerkervaring die goed van pas komt!
We hebben de laatste tijd veel vergaderd over hoe nu
verder en hebben een plan liggen voor de komende
maanden. En één ding is zeker: we gaan door! Aangezien
het nu nog niet duidelijk is wanneer de kerkdiensten
weer als vanouds zullen zijn, hebben we –zeker nu ons
groepje kleiner is geworden en er ook nog geen normale
kerkdiensten zijn- besloten om tot na de zomervakantie
geen gewone kinderkerkdiensten te houden.
In plaats daarvan organiseren we af en toe een
zondagochtend om samen met de kinderen buiten
wat leuks te gaan doen. En de eerste keer zal gaan
plaatsvinden op 23 mei a.s. Dat is Eerste Pinksterdag en
we organiseren dan een speurtocht voor de kinderen, die
zij –samen met hun (groot)ouders- kunnen lopen. De
speurtocht zal in het dorp rondom de kerk uitgezet worden
en de kinderen krijgen er natuurlijk een uitnodiging voor,
maar zet die datum vast in de agenda! Kinderen mogen,
graag voor 16 mei, opgegeven worden via mail henny.
de.wit@quicknet.nl We hopen op weer net zo’n grote
en enthousiaste groep kinderen als met Palmpasen en
Pasen!
We zien jullie snel weer. Lieve groetjes van ons allemaal,
HENNY

Kerk als thuisplek voor jongeren
Kinderen en jongeren hebben een plek in de kerk!
Onderzoek en ervaring laten zien dat kerken die dit
serieus nemen aantrekkingskracht hebben op jongeren
en jonge gezinnen, of dit nu in een traditionele of in een
vernieuwende omgeving is. Daarom ontwikkelt Jong
Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse
Kerk, materialen voor jeugdwerkers en andere vrijwilligers
die eraan bijdragen dat de kerk een plek is waar jongeren
zich gezien, geliefd en veilig voelen en waar hun
aanwezigheid en talenten impact hebben.
23 mei 2021 - Pinkstercollecte Kerk in Actie Zending

Egypte - Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen
Voor kinderen in Egypte is lezen een luxe. Boeken zijn
schaars en daardoor lezen mensen nauwelijks. De
bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap
stimuleert kinderen én ouders om dit juist wel te doen.
Samen lezen ze een bijbelboek en de kinderen maken
een opdracht. tijdens een groot bijbelfeest in de kerk
worden prijzen uitgereikt. Voor alle deelnemers is er een
bijbelstripboek en kinderen van 12 jaar krijgen een Bijbel:
hun eerste eigen boek. Zo kan de hele familie bijbellezen!
U kunt dit werk steunen via de (online) collecte of uw gift
overmaken aan bankrekening nr :
NL05 INGB 0000 1398 04
t.n.v. Prot.Gem.Velsen-Z/IJmuiden-O
o.v.v. Diaconie
Bij voorbaat onze hartelijke dank.

LIESBETH VAN DER LUGT, NAMENS DE DIACONIE
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Actie kerkbalans
Ik zal mij nog even voorstellen. Mijn naam is Arend Selier
en ik heb de taken overgenomen van mevrouw M. Mak.
Vanaf heden zal ik mij bezig houden met de administratie
van de Actie Kerkbalans, Paascollecte, Solidariteitskas, en
de Oudejaarscollecte.
De Actie Kerkbalans is afgerond; daarvan heb ik nog niet
alle antwoordenveloppen terug. Nu mijn vraag: mochten er
nog enveloppen liggen, wilt u deze dan naar onderstaand
adres sturen?

Antwoordnummer 334 t.a.v.
Prot. Gem. Velsen-Zuid/IJmuiden-Oost
1970 VB IJmuiden
Op deze manier kan ik een goed overzicht krijgen van de
toezeggingen.
Alvast bedankt,

GR AREND SELIER

REKENING & VERANTWOORDING
Gang van zaken na vertrek ds. Barbara de Groot
Inleiding
Met haar vertrek naar Amstelveen laat Barbara een groot
gat achter. Barbara was als predikant voltijds in dienst
van onze gemeente. Haar werkzaamheden kunnen niet
zomaar door ds. Kees Lous en de kerkenraadsleden
‘erbij worden gedaan’. Met dit bericht in Samen wil de
kerkenraad u informeren en u de gelegenheid geven
vragen te stellen.
Nieuwe gemeentepredikant op termijn
De kerkenraad wil een nieuwe predikant beroepen.
Het beroepen van een nieuwe predikant is een
tijdrovend proces: de beroepingsprocedure moet
nog helemaal gestart worden. Bovendien vergt
dit traject ook aardig wat menskracht, terwijl
het werk in de gemeente ook door moet gaan.
Ambulant predikant
Voor de tijd tussen het vertrek van Barbara en de komst
van een nieuwe gemeentepredikant, wil de kerkenraad een
zogeheten ambulant predikant aantrekken. Een ambulant
predikant is een dominee die voor maximaal twee jaar en
met een maximumaanstelling van 50% naast ds. Lous
komt werken. Zijn of haar werkzaamheden zijn erop
gericht, dat het gemeentewerk waar Barbara mee bezig
was, op zijn minst gedeeltelijk voortgezet kan worden.
Het aantrekken van een ambulant predikant loopt via
het dienstencentrum van onze kerk in Utrecht en kan
snel gaan. De ambulant predikant blijft als predikant
in algemene dienst verbonden aan de synode. Een
ambulant predikant richt zich dus voornamelijk op de
lopende werkzaamheden in de gemeente: pastoraat,
inclusief uitvaarten, gemeente-opbouw en kringenwerk
en jeugdwerk. Ook kan hij/zij in kerkdiensten voorgaan.
In de tijd dat de ambulant predikant in onze gemeente
werkzaam is, kan onze kerkenraad de vereiste stappen
zetten, die nodig zijn om een nieuwe gemeentepredikant te
beroepen.
Vragen en verdere toelichting
Wellicht heeft u nog vragen of zijn er verduidelijkingen
nodig. Daarom wil de kerkenraad de vragen die er bij u

leven graag beantwoorden.
Tot 15 mei a.s. kunt u uw
vragen mailen aan scriba@engelmunduskerkoudvelsen.nl
Ook kunt u uw vragen op papier inleveren bij onze scriba
a.i., mw. Joke Stam, Velserdijk 78. Eventueel kunt u uw
vragen telefonisch stellen aan ds. Kees Lous,
tel. 0255-524473.
De kerkenraad wil de ingediende vragen beantwoorden
na de kerkdienst van 16 mei. Zoals het er nu naar uitziet,
hebben we ook op 16 mei nog met de beperkende
coronamaatregelen te maken. U kunt de kerkdienst met
aansluitend de vragenbeantwoording thuis volgen via
onze websitepagina Online kerkdienst 16 mei. Daar vindt
u de knop: kerkdienst beluisteren of de knop: volg de
kerkdienst met beeld en geluid.

DE KERKENRAAD

Voedselbankactie
Vooraf aan Pasen heeft
de diaconie een actie
voor Voedselbank Velsen
gehouden. We zijn blij
verrast met uw gulle gaven;
de 10 kratjes die voor de
actie bestemd waren zijn ruim gevuld. Daarbij konden
we nog 5 dozen en een aantal tray’s met allerlei lekkers
aanbieden aan de Voedselbank. Dat zij er blij mee waren
kunt u lezen in onderstaand bericht:
Betreft: Donatie van heerlijk voedsel
Langs deze weg dank ik namens de klanten van
Voedselbank Velsen de Protestantse Gemeente voor
het heerlijk voedsel. Wat een traktatie zo vlak voor
Pasen: afbakbroodjes, paaskoekjes, paasstollen, vers
fruit, banketstaven, rijst en paaseitjes. Een kers op ons
wekelijks voedselpakket.
De jaarlijkse donatie komt altijd goed van pas.
Op onze website en/of facebook-pagina zal melding
gemaakt worden van de donatie. Ook als diaconie willen
we u hartelijk bedanken.

HELEEN WESTRA
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Lieve mensen,
"Dank voor de tijd
, dat ons uw liefd
e leidde,
vurig en vrolijk, lic
ht voor onze voet
,
toen Gij ons zocht,
ons noemde en be
vrijdde.
Jaren, waarvoor ik
U, God, danken m
oet."
(uit: Liefste Lied va
n Overzee)
Hartelijk dank voor
het onvergetelijke
afscheid
op 24 en 25 april.
een allerlaatste gr
oet vanuit de Mee
rvlietstraat,
ds Barbara de Gro
ot
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Hulpkosters gevraagd
De koster, de heer Bresser, wil dit jaar zijn vrije dagen
graag opnemen.
We hebben alleen een probleem: er zijn niet genoeg
hulpkosters.
We zoeken dus op korte termijn hulpkosters.
Mensen die alleen het geluid tijdens de dienst willen doen,
zijn ook welkom, omdat dit vanwege de online-diensten
is uitgebreid met het downloaden van de muziek op de
computer. Dit moet weer ingevoegd worden tijdens de
dienst.
U kunt zich aanmelden bij Charles van Ikelen
Tel 0628892354 of e-mail pc.vanikelen@quicknet.nl
DE KERKRENTMEESTERS

Petra de Hoog stopt met verjaardagsfonds
Beste mensen,
Na 16 jaar het verjaardagsfonds te hebben gecoördineerd
en door weer en wind alles op de fiets rondgebracht
te hebben, geef ik hierbij te kennen, dat ik er per 1 mei
mee stop. Ik wil iedereen bedanken voor de giften en
het vertrouwen, dat jullie in mij hebben gehad. Ook wil

ik de mensen bedanken, die in de loop van deze 16 jaar
de kaarten hebben rondgebracht en geldelijke bijdragen
hebben opgehaald. Het heeft altijd een goede bestemming
gehad en in samenspraak met de kerkrentmeesters is er
financieel (volledig of gedeeltelijk) bijgedragen aan zaken
zoals geluidapparatuur, verlichting in de kerk en bij de
fietsenstalling, de printer en de bijbels die weer hersteld
zijn, en nog veel meer. Ook wil ik de kerkrentmeesters
bedanken voor het vertrouwen dat zij gedurende mijn
werkzaamheden in mij gehad hebben. Uiteindelijk is het
allemaal niet voor niets geweest en hebben we mooie
zaken gerealiseerd.

EEN GROET VAN PETRA DE HOOG

Bloemengroet
De bloemen uit de
Engelmunduskerk
gingen met onze hartelijke
groeten naar onze gemeenteleden
• 21 maart
• 28 maart
• 4 april
• 11 april
• 18 april

Mevrouw Abma - Hoekstra
Mevrouw van Riessen - Stammes
Mevrouw Helmers - van Tricht
De heer S. Brink
De heer Dalebout
Mevrouw Kors - Bosman
Mevrouw van Mansom - Brandenburg

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
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Waalstraat 101, 0251- 25 20 94, www.ijmonduitvaart.nl

UIT DE KERKBANKEN
Pinksteren
Uw vuur zet onze tong in vlam
En iedereen kan ons verstaan.
De Geest die uit de hemel kwam
Is tot ons, mensen, ingegaan

De wereld krijgt een andere kleur
De kleur van zonlicht en van vuur
God opent wijd de hemeldeur
En laat zijn duif los in dit uur
De duif des Geestes vliegt omlaag,
de vrede is ons bereik
God geeft antwoord op de vraag
Heer, komt in deze tijd Uw rijk?

NEL BENSCHOP

NIEUWS UIT DE PASTORIEËN
NIEUWS VAN DS. LOUS
BEGINPUNT VAN DE TEKST DIENST HEMELVAARTSDAG
In ‘normale tijden’ zouden we op Hemelvaartsdag een
oecumenische dienst in de OK Engelmunduskerk aan de
Wilhelminakade hebben. Ook dit jaar zal het niet mogelijk
zijn om een gezamenlijke oecumenische dienst met
onbeperkt kerkbezoek te houden. Toch willen we een
dienst met een oecumenisch tintje houden: de dienst op
Hemelvaartsdag (13 mei) wordt (zoals gebruikelijk zonder
kerkgangers) in de OK Engelmunduskerk opgenomen
en zal op de gebruikelijke wijze via de website van onze
kerk te zien zijn. Voorgangers zijn pastoor Harald Münch
en ikzelf. Toch een stukje oecumene dat in coronatijden
doorgang kan vinden!
VERTREK COLLEGA BARBARA DE GROOT
Wanneer deze editie van ons kerkblad bij u op de mat
valt, is de afscheidsdienst van Barbara al geweest. Haar
vertrek naar Amstelveen laat een groot gat achter in
onze gemeente: niet alles wat zij deed en organiseerde,
kan direct door de kerkenraad en door mij erbij worden
gedaan. De kerkenraad is druk bezig om lijnen naar de
toekomst uit te zetten en te proberen zoveel mogelijk

activiteiten doorgang te
laten vinden, zeker wanneer
straks de coronabeperkingen
gaandeweg worden
opgeheven. Inmiddels
is het merendeel van de
kerkdiensten opgevuld door
predikanten uit de buurt, die royaal hun medewerking
hebben gegeven in het opvullen van de opengevallen
plaatsen. Over de stappen die de kerkenraad zet richting
de toekomst toe: zie het artikel van de kerkenraad elders
in dit blad. Vanaf deze plaats wensen we Barbara en haar
gezin veel werk- en woonplezier en Gods zegen toe in haar
nieuwe gemeente Amstelveen.
GROET
Het is een relatief koud voorjaar. Ondanks dat groeit en
bloeit het in de natuur. Hoopvol kijken we vooruit naar de
zomer, ook al omdat we hopen op de geleidelijke opheffing
van alle beperkende maatregelen. Een hartelijke groet aan
u allen vanuit ’t Roode Hart 9.

DS. KEES LOUS

Mijn schoonschoon is een overtuigd atheïst. Hij heeft zijn dochtertje van vijf dan
ook onomwonden meegedeeld dat er geen God is. Toen ze laatst zou gaan spelen
bij de kinderen van de – katholieke – buren, vroeg ze: “Als ik nou hiernaast ben,
mag ik dan zeggen dat God niet bestaat, of mogen ze dat niet weten?”
SIMON CARMIGGELT
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BERICHTEN VAN ELDERS
Cursus Theologie voor Geïnteresseerden
In Amsterdam vindt al sinds 1989 de PKN cursus
Theologie Voor Geïnteresseerden. Afgelopen cursusjaar
(2020-2021) hadden we 25 cursisten (vanwege corona
minder dan gemiddeld), die enthousiast en vaak verrast
waren over wat ze te horen krijgen en konden leren.
In het kort
Wilt u dieper nadenken over vraagstukken van geloof,
kerk en samenleving overweeg dan serieus om de cursus
TVG te gaan volgen. Het is een informatieve cursus die u
wegwijs maakt in de bronnen van het christelijk geloof, de
Bijbel, de rituelen en tradities en in de toepassingen in het
dagelijks leven.
• driejarige cursus (ook 1 jaar is mogelijk of delen van de
cursus)
• met kundige, ervaren, enthousiaste docenten
• van eind augustus tot eind april (gedurende 34 weken)
• elke dinsdagochtend van 10.00 - 12.45 uur (2 lessen
van 75 min.)
Cursuslocatie: Thomaskerk te Amsterdam - Zuid,
Prinses Irenestraat 36. Uitgebreider Theologie Voor
Geïnteresseerden is een cursus voor iedereen die meer
wil weten over de Bijbel, over wat er allemaal over God en
geloof gezegd is en nog steeds gezegd wordt, over hoe
er geloofd wordt in andere godsdiensten. Maar ook een
cursus waar plaats is voor iedereen die naast kennis ook
verdieping zoekt van het geloof en wil nadenken over de

plaats van geloof en kerk in een
samenleving, waar geloof en kerk immers allang niet meer
vanzelfsprekend zijn. Kortom, de theologie kan ons nog
meer vertellen.
Voor Geïnteresseerden
De cursus staat open voor iedereen die belangstelling
heeft voor theologie. Er zijn geen toelatingsvoorwaarden
wat betreft vooropleiding of lidmaatschap van een kerk.
Er wordt uitgegaan van het willen leren vanuit eigen
interesse, samen met anderen. De belangstelling voor
theologie kan voortkomen uit bijvoorbeeld:
• meer willen weten van de bijbel
• zoeken naar verbreding en verdieping van het eigen
geloof
• vinden van een nieuwe zingeving
• andere geloofsdimensies willen ontdekken
• oriëntatie op ontwikkelingen in kerk en samenleving
• meer willen weten van andere wereldreligies
• toegerust willen worden voor activiteiten in een
gemeente of parochie
TVG website is: www.tvg-amsterdam.nl
Dr. Pieter Licht
Secretaris TVG Amsterdam
Telefoonnummer: 06 83995520
E-mail: pieter.licht@gmail.com

Sta even stil
Hier is een stoel voor wie moe is.
Hier is hoop voor wie verdwaald is.
Hier is liefde voor wie ontmoedigd is.
Hier is geloof voor wie twijfelt.
Hier ben je verwacht zoals je bent.
Want God heeft op jou gewacht.
Sta even stil.
Bewonder de schoonheid van deze kerk.
Adem in het verleden van dit huis je eigen nieuw begin.
Sluit je ogen, word even stil.
Misschien hoor je de echo van Gods woord.
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Ga even zitten.
Hol ook hier jezelf niet voorbij.
Vouw je handen, open je hart.
Bid en als je dat niet kan,
Ga dan toch naar huis met onze groet:
Vrede en alle goeds.

OVERGENOMEN UIT ‘WOORD EN DIENST’

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

Collectes

• Online collectezak
www.engelmunduskerkoudvelsen.nl/online-collectes
• Bestellen collectebonnen
hr. A. Selier
53 60 82
Platanenstraat 23
1971 NH IJmuiden
collectebon@engelmunduskerkoudvelsen.nl
NL36 INGB 0000 1490 43
t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O
o.v.v. Collectebonnen

Kerkblad samen

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

Bezoekadres
Kerkplein 1
Velsen-Zuid

Postadres

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

• 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

Kinderkerk

• Henny de Wit
kinderkerk@engelmunduskerkoudvelsen.nl
• Giften
NL94 RABO 0373 5974 52
t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O
o.v.v. Kinderkerk

Diaconie

• 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

Taxi-service

• Contactpersonen
hr. W. Mak
52 05 04
hr. B. te Beest
51 74 18
taxi-service@engelmunduskerkoudvelsen.nl
• Rooster
Voor die personen die gebruik willen maken van de taxiservice is een rooster opgesteld. Alle betrokkenen hebben
dit rooster.

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
06 5314 5658
Meervlietstraat 41
1981 BK Velsen-Zuid
koster@engelmunduskerkoudvelsen.nl

www.engelmun d u s ke r k o u d ve l s e n . n l

