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Na Pinksteren
nog even dit:
Mijn neef in Canada had ik aan de lijn en ik
vroeg naar de Pinkstervakantie. Welnu, die
is er niet, zij hebben Victoria Day. Iedere
maandag op of voor 24 mei in Canada wordt
zowel de verjaardag van Queen Victoria
gevierd als Queen's Birthday (de verjaardag
van het huidig staatshoofd Queen Elisabeth II).
Geen Pinksteren dan in de kerk?
Ja, gelukkig wel.
Voor ons is Pinksteren het feest van de Geest,
en is het een opmaat om ruimte te geven
aan mogelijkheden, die we eerst niet zagen
of hadden. Daarom komt Pinksteren nu op
zo’n mooi moment want we zijn bezig om
ons te bevrijden van alles wat met Corona
te maken heeft. En we hebben ervaren dat
je kunt snakken naar vrijheid, naar knuffels,
naar samen eten met meer dan 1 gast, naar
vakantie zonder beperkingen, naar minder
zitten achter blauwe schermen , naar het
ontmoeten van mensen in levende lijve en ga
maar door. En wat ons kerkelijk leven betreft
zijn we ons zorgen gaan maken over wat na
corona. Zo’n preek op zondag is toch wel

soepel bij of na het ontbijt. Gaan we elkaar
weer ontmoeten of blijft het virtueel koffie
drinken? De PKN heeft inmiddels een brochure
laten verschijnen met als kop: Kerk na corona,
“hef op uw hoofden”,
een analyse van effecten tijdens corona en
aanbevelingen voor na de coronatijd.
Een lastiger vraag die opgeroepen wordt is
deze: er is zoveel schade veroorzaakt door
deze pandemie en ook is het de wetenschap
weer gelukt om te laten zien dat de mens
uiteindelijk kwalen kan overwinnen. Waar blijft
Gods almacht? Moet God weer een stapje
terug doen? Staat God niet aan de zijlijn toe
te kijken hoe zich dit drama op deze Aarde
voltrekt; wat moeten we biddend vragen?
Laten we onze geest verruimen door in de
komende periode elkaar rond kerk en vragen
te ontmoeten en bedenken : De Geest, wij zien
haar niet, maar zij waait alles schoon. Ik ben
weer opgelucht als na een enge droom.

Frits Vermeulen, redactie

KERKDIENSTEN
ENGELMUNDUSKERK
Kerkplein 1

ICHTHUSKERK
Snelliusstraat 40

6 juni

10.00 uur (kerk weer open)
ds. Ben Helmers

10.00 uur
ds. Appers (Castricum)

13 juni

10.00 uur
ds. H. Frömming (Heiloo)

10.00 uur
ds. Jeannet van Doorn

20 juni

10.00 uur
ds. Kees Lous

10.00 uur
ds. Jan Aller

27 juni

10.00 uur
ds. Hans Hoekstra

10.00 uur
ds. Kees Lous

4 juli

10.00 uur
ds. Bart Stobbelaar

10.00 uur
ds. Hans Hoekstra

11 juli

10.00 uur
ds. Kees Lous

10.00 uur
ds. Jeannet van Doorn

BIJ DE DIENSTEN (de kerk is weer open)
engelmunduskerk
Zondag 6 juni: Dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. Ben Helmers
Ouderling: Joke Stam
Diaken: Liesbeth van der Lugt
Kinderkerk: Henny de Wit
Ontvangstdienst: Angela Ouwehand, Thera Talens
Organist: Syb Brink
Beeldregistratie: Jorgen Rasmussens
De collecten zijn voor Kerk in Actie Werelddiaconaat en de
Kerk

Zondag 20 juni:
Dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. Kees Lous
Ouderling: Adrie van der Pijl
Diaken: Ineke de Jong
Geen Kinderkerk
Ontvangstdienst: Gerda Hinloopen, Jan Hinloopen
Organist: Syb Brink
Beeldregistratie: Dirk Tamerius
De collecten zijn voor de Diaconie en de Kerk

Zondag 13 juni: Dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. H. Frömming
Ouderling: Ingrid Rasmussens
Diaken: Krijn Gesink
Kinderkerk: Sjoerdtje Rasmussens
Ontvangstdienst: Adrie van der Pijl, Heleen Westra
Organist: Piet Dalebout
Beeldregistratie: Dirk Tamerius
De collecten zijn voor de Diaconie en de Kerk

Zondag 27 juni: Dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. Hans Hoekstra
Ouderling: Joke Stam
Diaken: Heleen Westra
Kinderkerk: Alle leiding (schooljaarafsluiting)
Ontvangstdienst: Heleen Hoefakker, Ingrid Rasmussens
Organist: Piet Dalebout
Beeldregistratie: Jorgen Rasmussens
De collecten zijn voor de Diaconie en het
Onderhoudsfonds

2

Zondag 11 juli: Dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. Kees Lous
Ouderling: Ingrid Rasmussens
Diaken: Ineke de Jong
Ontvangstdienst: Wybren van Broekhuijzen, Heleen Westra
Organist: Piet Dalebout
Beeldregistratie: Jorgen Rasmussens
De collecten zijn voor de Diaconie en de Kinderkerk

Zondag 4 juli: Dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. Bart Stobbelaar
Ouderling: Yvonne Bax
Diaken: Liesbeth van der Lugt
Ontvangstdienst: Gerda Hinloopen, Jan Hinloopen,
Angela Ouwehand
Organist: Syb Brink
Beeldregistratie: Dirk Tamerius
De collecten zijn voor Kerk in Actie, Binnenlands
Diaconaat en de Kerk

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

Periode

Uiterste
inleverdatum kopij

Verschijningsdatum
vanaf…

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

29 - 04

10/10/’21 – 13/11/’21

27 september 2021

7 oktober 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.

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
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eigen kerknieuws
Wat is er te doen
Nieuws uit de kinderkerk

Een klein maar fijn berichtje dit keer! Toen wij hoorden
dat er vanaf 6 juni kerkdiensten gehouden gaan worden,
waarbij er weer mensen in de kerk mogen zijn, hebben
we als kinderkerkleiding besloten om vanaf dan ook weer
kinderkerkdiensten te gaan houden. We willen graag met
jullie aan de gang met de verhalen uit de Samenleesbijbel
én we zijn natuurlijk benieuwd hoe het met jullie allemaal
gaat!

Er zal deze zomer niet elke week een kinderkerkdienst
zijn, maar in dit kerkblad staat al wel een rooster voor de
komende tijd. In de zomervakantie zullen we waarschijnlijk
6 weken geen dienst kunnen houden i.v.m  onderbezetting
bij de kinderkerkleiding, MAAR: voor de zomervakantie
begint, gaan we nog wat leuks organiseren en wel op 27
juni, dus schrijf die datum vast in de agenda! Het precieze
programma voor die dag gaan we nog uitwerken, maar we
willen wel graag dat jullie je opgeven, zodat we rekening
kunnen houden met inkopen doen en….bakken….! Heel
graag horen we vóór 13 juni a.s. wie er van de partij is die
dag. Je kunt je opgeven via kinderkerk@engelmunduskerk.nl,
persoonlijk bij iemand van de kinderkerkleiding of via de
whatsapp.
Heel graag zien we jullie weer vanaf 6 juni! De
kinderkerkdiensten beginnen meteen om 10 uur in onze
eigen ruimte, dus je (groot)ouders mogen je tot bij de deur
naar de Goede Herderzaal brengen en een uurtje later– na
de dienst-  daar ook weer ophalen. Ook voor de gewone
diensten is het voor ons prettig om te weten hoeveel
kinderen we kunnen verwachten, dus willen we vragen
om je op te geven voor vrijdagavond voorafgaande aan de
zondag dat er een kinderkerkdienst is.
Lieve groetjes namens ons allemaal en hopelijk tot snel!
Henny
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Nieuws vanuit de
kerkenraad
We kunnen ‘s zondags weer bij elkaar komen
Op zondag 6 juni gaat de kerk weer open!
Zolang er nog coronamaatregelen van kracht zijn, is
het niet mogelijk kerkdiensten te houden zoals we
gewend waren. Dat kan alleen als we ons houden
aan de voorschriften van het RIVM en de PKN met als
belangrijkste regels: hygiëne en 1,5 meter afstand. Het
aantal kerkgangers is daardoor beperkt, zelf uw zitplaats
kiezen en gemeentezang is helaas niet mogelijk.
Wie kan een kerkdienst bijwonen?
In principe kan iedereen die geen corona-gerelateerde
klachten heeft naar de kerk komen. Heeft u een zwakke
gezondheid of een chronische luchtwegaandoening
overweeg dan thuis te blijven en de kerkdienst zo mogelijk
via internet te blijven volgen.
Wie op zondag een kerkdienst wil bijwonen moet zich van
te voren aanmelden tot uiterlijk vrijdagmiddag
18.00 uur daaraan voorafgaand. Dat kan via het formulier
op deze pagina, telefonisch of per mail. Alleen in het geval
er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare zitplaatsen
ontvangt u afbericht.
Hoe komt u naar de kerk?
Komt u op tijd naar de kerk! Bent u met de auto dan
kunt u zoals altijd op het Kerkplein parkeren. De
parkeervergunningen pakt u zelf uit de box buiten voor de
kerk. Deze hoeven niet afgetekend te worden. Parkeren op
het parkeerterrein aan de Meervlietstraat kan ook.
Komt u met de fiets, dan kunt u uw fiets stallen rechts
van de toren tot aan het tuinhek. De fietsenstalling op de
binnenplaats mag niet gebruikt worden.
Vervoer met de taxi-service is ook mogelijk. Vergeet niet u
tijdig aan te melden voor de kerkdienst, ook als u gebruik
maakt van de kerktaxi. Het RIVM adviseert in de auto
mondkapjes te dragen.
Hoe krijgt u een zitplaats?
Bij de deur van de kerk vindt u een gastheer of -vrouw
die u verwelkomt, uw aanmelding controleert, u vraagt
naar corona-gerelateerde klachten en u verzoekt uw
handen te ontsmetten en tijdens het lopen door de kerk
een mondkapje te dragen. Omdat het niet mogelijk is de
kapstok te gebruiken, vragen wij uw jas bij u te houden.
Liedboeken worden niet uitgedeeld, deze liggen bij de
zitplaatsen.
In de kerk loopt u door naar het begin van het rechter
gangpad, waar u verzocht wordt even te wachten tot een
gastvrouw of -heer u een plaats aanwijst.

Gaat het anders tijdens de dienst?
De ouders brengen hun kinderen naar de poort van de
binnenplaats, waar zij door de Kinderkerkleiding worden
opgehaald en naar de Goede Herderzaal worden gebracht.
In de dienst zal het wennen zijn, want gemeentezang
is helaas nog niet toegestaan, neuriën wel. Er is geen
rondgang voor de collecte.
Hoe wordt de kerk verlaten?
De kerkgangers worden verzocht weer te gaan zitten en
het liedboek weer terug op de zitplaats te leggen. Per rij
of bank wordt aangewezen wie de kerk kan verlaten via
de beide gangpaden, te beginnen bij de achterste rijen. De
predikant en de ouderling mogen helaas niet bij de uitgang
staan. Achter in de kerk kunt u uw gaven geven in een
collecteschaal voor de Diaconie en in een voor de Kerk.
Met de online collectezak kunt u contactloos betalen. De
kinderen kunnen bij de poort van de binnenplaats weer
worden opgehaald. Buiten kunt u de parkeervergunning
weer in de box doen.
Let u in de toren en buiten de kerk extra op de 1,5 meter
afstand en geef elkaar ook daar de ruimte!
Kunnen de toiletten worden gebruikt?
De toiletten kunnen alleen gebruikt worden als dat echt
noodzakelijk is.

Collecte Diaconie
De 40-dagentijd collectes voor de diverse projecten
hebben het mooie bedrag van Euro 532,50
opgebracht. Heel hartelijk dank hiervoor.
6 juni 2021 - Collecte Kerk in Actie voor
Werelddiaconaat
Oeganda - Kwetsbare kinderen en vrouwen sterk maken
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese
samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld
maken hun leven zwaar. Met steun van Kerk in Actie
helpt de vrouwenbond van de Oegandese kerk deze
(vaak alleenstaande) vrouwen hoe ze hun leven en dat
van hun kinderen kunnen verbeteren. Door hen betere
landbouwtechnieken aan te leren, kunnen ze meer
verdienen. En door het bespreken van hun probleem
staan ze er niet langer alleen voor. Zo worden kwetsbare
vrouwen en gezinnen sterk.
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

Rekening & verantwoording
Bloemengroet
De bloemen uit de Engelmunduskerk
gingen met onze hartelijke groeten
naar onze gemeenteleden
• 25 april De heer en Mevrouw Regoort
• 2 mei De heer Guijt
De heer Vermeulen

• 9 mei Mevrouw Zwanenburg - Markerink
• 16 mei De heer Bastmeijer
• 23 mei De heer van Oosterom

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
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uit de kerkbanken
Dank u wel

Uw koninkrijk kome

Wij willen iedereen bedanken voor de aandacht en
betrokkenheid met ons gezin tijdens de ziekenhuisopname
van Aafke en de tijd daarna. De kaartjes, appjes,
bezoekjes, bloemen en gebeden zijn een enorme steun in
deze moeilijke tijd geweest.
Ontzettend bedankt.

Onze Vader verborgen
uw naam worde zichtbaar in ons
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid, en brood
gerechtigheid is, en genade waar vrede niet hoeft bevochten
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd
leg uw woord op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst
kom Onze Vader door Huub Oosterhuis,
met als titel ‘Onze Vader verborgen)

Aafke, Marius en Jeljer Strooker

NIEUWS UIT DE PASTORIEËN
NIEUWS vAN DS. LOUS
Stand van zaken na vertrek van Barbara
Op zondag 9 mei is Barbara verbonden aan de
Protestantse Gemeente te Amstelveen. In onze eigen
gemeente is de kerkenraad voortvarend bezig om het
gemeentewerk doorgang te laten vinden en lijnen uit
te zetten naar de toekomst toe. Op 16 mei heb ik na
de kerkdienst aan de luisteraars kort toegelicht wat
de kerkenraad wil: een ambulant predikant voor een
periode van maximaal twee jaar aantrekken, die mij komt
bijstaan in het ‘gewone’ gemeentewerk. Als die ambulant
predikant er is, kan de kerkenraad aan de slag met het
beroepingswerk. Na zondag 16 mei is er al volop contact
geweest met het zogeheten mobiliteitsbureau van onze
kerk. Die is voor ons op zoek naar een ambulant predikant.
De vaart zit er dus in!
Daarnaast is het consistorie bezig om de gemeente
geografisch weer wat strakker in wijken te verdelen.
Dat komt de overzichtelijkheid ten goede. Een aantal
gemeenteleden heeft al toegezegd om namens het
consistorie bezoekwerk te willen doen. Het consistorie
gaat dus kijken naar een goede geografische verdeling
en gaat onderzoeken of we genoeg bezoekmedewerkers
kunnen vinden om alles soepel te laten verlopen.
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Daarnaast gaat het
consistorie bekijken
op welke manier deze
pastoraatsvergaderingen
vervolgens gehouden kunnen
worden: vergaderopzet
en inhoud van de
consistorievergaderingen zullen er wat anders gaan
uitzien dan op dit moment het geval is. Ook smeedt
het consistorie plannen om een vaste inloopochtend te
organiseren voor mensen die zin hebben elkaar onder het
genot van koffie/thee te ontmoeten. De voorbereidingen
hiervoor zijn begonnen.
Versoepelingen
De verwachting is dat, naar de zomer toe, steeds meer
versoepelingen in het landelijke coronabeleid zullen
worden doorgevoerd. Gaandeweg zullen wij ook weer
meer mogen. Wij kijken uit naar kerkdiensten in onze
Engelmunduskerk, waarbij stapsgewijs steeds meer
kerkgangers welkom zijn en wij op den duur ook weer
mogen zingen!
Op advies van onze coronacommissie kunnen wij vanaf
6 juni weer kerkgangers ontvangen.

Groet
Hoewel het weer op het moment van schrijven anders doet
vermoeden, zijn we toch echt op weg naar de zomer! Dit
betekent dat heel wat gemeenteleden zich opmaken voor
een vakantie elders. Veel ontspanning toegewenst in deze
periode van toenemende versoepelingen. Voor degenen
die niet op vakantie gaan, levert de zomer soms een stukje
(extra) eenzaamheid op. Kinderen, vrienden of buren zijn
weg; er is minder aanloop. Laten we juist dan aandacht
geven aan degenen die thuisblijven. Een hartelijke groet
aan u allen vanuit ’t Roode Hart 9.

.                                                                                                                                       
Ds. Kees Lous

In Memoriam Ouker de Jong
Op 7 mei overleed op de leeftijd van 78 jaar Ouker de Jong.
Zoals hijzelf zei, leefde hij in ‘bonustijd’, nadat hij alweer
flink wat jaren geleden getroffen werd door een beroerte,
waarvan hij gaandeweg heel goed herstelde. Door zijn
werk als docent op de toenmalige LEAO, kende hij heel
veel mensen. Ouker was een betrokken en meelevend

gemeentelid, die zijn sporen in de kerk heeft verdiend.
Lang was hij kerkvoogd van de Goede Herderkerk en
werd hij in 1998 lid van de beroepingscommissie. Hij
deed wat zijn hand vond om te doen. Zijn grote passie
was schaken. Voor de schaakclub waarvan hij lid was,
heeft hij veel betekend. Ouker kon van het leven genieten:
wanneer er aanleiding was voor feest, genoot hij daar
erg van. Omdat hij op 1 januari jarig was, was vroeger de
nieuwjaarsdag verjaardagsfeest en nieuwjaarsreceptie in
één: de hele dag waren er mensen over de vloer! Getroffen
door het coronavirus overleed Ouker in het ziekenhuis na
een kort ziekbed. Op 15 mei namen we in crematorium
Sterrenheuvel afscheid van hem. We stonden stil bij
enkele passages uit het Bijbelboek Prediker, waar het gaat
over het mogen genieten tijdens je leven, maar ook dat je
moet doen, wat je hand vindt om te doen. In deze lezingen
herkenden we Ouker. Wij wensen Nel, de kinderen en de
kleinkinderen Gods kracht toe in deze tijd van verdriet en
gemis.                                                       
Ds. Kees Lous

wij HEBBEN GELEZEN
Goochem
Leenwoord uit het Jiddisch: slim, geslepen. Verwant
aan de Hebreeuwse woorden chacham (wijs mens) en
chochmah (wijsheid).
In deze rubriek komen (chassidisch) joodse parabels en
wijsheden, sprookjes en legenden aan de orde die vaak bijzondere
levenslessen bevatten. Theoloog, verhalenverteller en muzikant
Gottfrid van Eck is een groot liefhebber van deze joodse traditie en
geeft er persoonlijk commentaar op. Voor contact en meer info,
zie: www.wilde-eendproducties.nl
Gedeelde vreugde
Een man met verlamde benen wilde graag naar buiten,
maar dat lukte hem natuurlijk niet op eigen kracht. Nu had
hij een goede vriend die beresterk was, maar daarnaast
nogal doof. De lamme man vroeg aan zijn dove vriend toen
die weer eens op bezoek kwam: ‘Als jij mij op je schouders
door de stad wil dragen, dan zal ik jou de weg wijzen en de
mooiste plekjes laten zien die ik ken. Wanneer we op deze
manier samenwerken, hebben we er allebei voordeel van.’
‘Afgesproken’, zei zijn vriend. Nog diezelfde middag droeg
de dove man de lamme die alle aanwijzingen in zijn oor
schreeuwde.
Op een zeker moment kwamen ze langs een feestzaal.
De lamme man hoorde vrolijke muziek en zag door het
hoge raam een orkestje spelen waarop een groep mensen
uitbundig danste. Hij hield veel van muziek en wilde daar
wel een tijdje blijven, al kon hij zelf niet dansen. Maar zijn
dove kompaan hoorde uiteraard niets van die muziek en
kon de dansers ook niet zien. De verlamde man dacht:

Schilderij van Heleen Breedveld

‘Hoe kan ik mijn vriend ertoe bewegen om niet verder
te lopen?’ Ineens wist hij het. In zijn jas had hij nog een
zakflesje met wodka. ‘Heb je dorst?’, riep hij in het oor van
zijn drager. De dove knikte en de lamme reikte hem het
flesje sterke drank.
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Nu sla je wodka niet zo snel achterover als water, sterker
nog: je neemt de tijd om het rustig op te drinken. Slok na
slok nam de dove man die door de drank steeds vrolijker
werd en ineens begon te dansen. Dat was precies waar
de lamme op had gehoopt, want nu kon hij volop genieten
van de muziek. En zelfs even meedansen, al was het niet
met zijn eigen benen. En zo hadden beide mannen, elk
op eigen wijze, voordeel van dat ene moment. Gedeelde
vreugde werd dubbele vreugde.
Commentaar
De Maggied van Dubno, meesterverteller rabbi Jakob Kranz,
bedacht dit verhaal en paste het toe op het vieren van Sjabbat en
andere Joodse feesten. Hoe kunnen lichaam en ziel zich op God
richten en zich verheugen? De menselijke ziel lijkt op de lamme
man: soms voelen we ons gemankeerd, lamgeslagen, niet tot
vreugdevolle beweging in staat. Dan hebben we een ander nodig
om ons op te richten en te dragen. Het menselijk lichaam lijkt
op de sterke, maar dove man. Die is altijd tot beweging in staat,
kan op weg gaan om zich te voeden, te laven en te dansen. De
metgezel (ziel) op zijn schouders kan zich zo verheffen en delen in
de vreugde.
Om die reden zijn maaltijden en wijn tijdens Joodse feesten
zo belangrijk. Het lichaam moet niet alleen gevoed worden om
nieuwe kracht op te doen, maar ook om vreugde op te wekken.
Zonder smaakvol eten en sterke drank lukt het blijkbaar niet
goed om onszelf losser te maken en vrolijk te worden. Tijdens
het Poeriemfeest kennen Joden zelfs de plicht tot dronkenschap.
Doorgewinterde calvinisten begrijpen daar helemaal niets van, zij
zien matiging en soberheid als grotere deugden dan genieting en
uitbundigheid. Maar soberheid kan tot somberheid leiden, waarbij
lichaam en ziel verkommeren. Is dat de wil van God?
Rabbi Nachman van Bratzlaw, die aanleg voor zowel strenge
discipline als depressiviteit bezat, zei eens: “Dien de Eeuwige
altijd in vreugde. Wanneer je verdrietig bent of je ongelukkig
voelt, bedenk dan een list om jezelf blij te maken.” Spontane
vreugde is lang niet altijd haalbaar, zeker niet in bange tijden of
tijdens depressieve buien. Daarom moet je ‘listig’ zijn en bij jezelf
vreugde opwekken door lekker eten en drinken, door grappen en
verhalen, door muziek en dans. Door eten en drinken wordt ons
lichaam opgewekt, door grappen en verhalen wordt onze geest
aangespoord, door muziek en dans kan onze ziel zich helemaal
laten gaan.
God dienen door vreugdevol te zijn, lichaam en ziel te verwennen,
dat is een zeer joodse gedachte. Heel andere koek dan de vrome
ernst die sommige kerken en christenen kenmerkt. Maar je kunt
God (leren) dienen door je zintuigen open te stellen, je te laten
raken en meenemen. Zodat je ziel wordt gevoed en je lichaam
vleugels krijgt.
• God dienen via je zintuigen en door (lichamelijke) vreugde. Wat
betekent dat voor u?
• Heeft u tijdens de corona-pandemie en lockdown misschien
enkele momenten van vreugde meegemaakt? Welke? En
waardoor kwam dat?
Uit: ouderlingenblad maart 2021 met
toestemming van de uitgever
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Schuld

Zoals ook wij
Terwijl biechten in onze samenleving ons steeds
makkelijker afgaat, lijkt vergeven een lastiger
opdracht. Waar we afstand van kunnen doen in de
veertigdagentijd.
			

Désanne van Brederode

Ondanks de ontkerkelijking is het woord zondigen nog niet
uit onze taal verdwenen. Het duikt nu al weer jaren op in
artikelen over een gezonde levensstijl. Zondigen is: geen
rijstwafel maar een troopwafel bij de thee. Geen lichte
salade maar een patatje oorlog. (Over de term ‘oorlog’
geen woord). Er wordt wat af-ge-zondigd. En dat wordt
ook zonder moeite opgebiecht, ongevraagd. ‘Geeft niks.
We hebben allemaal wel eens zo’n terugval. Jammer als je
je er schuldig om blijft voelen. Het was toch lekker? Nou
dan!’
Biechten in de media
Heel Holland biecht. Ik zie het tv-programma al voor me.
De vegetariër die de zin in rookworst niet kon weerstaan.
Het clandestiene, gebietste sigaretje tijdens het uitlaten
van de hond - en toen kocht iemand opeens zelf een
pakje. Of: dagelijks afval scheiden, zonnepanelen op het
dak, al jaren geen vliegvakanties... maar wel zwichten voor
een vervuilende auto.
Want ook dat is zondigen. Opgevat als handelen in
strijd met je eigen idealen, waarden en principes. Het
schuldgevoel kan het prima af zonder geloof in God en
vrees voor bestraffing na de dood. Het is al erg genoeg
als je kinderen opmerken: ‘Waarom moeten wij onze
mobieltjes uitzetten en zit jij tijdens het eten wel te
appen?’ Of als je kleren je vertellen dat er de afgelopen
maand wel erg veel aanleidingen waren om jezelf met
koek en paaseitjes van nieuwe energie te voorzien. Het
format voor een dergelijk programma hoeft niet eens
nader te worden uitgewerkt.
Er wordt wat af-gebiecht, in alle media en sociale media.
Meestal wordt daarbij niet om vergeving gevraagd. Die is
ook niet nodig: wie de moed heeft om ‘zich kwetsbaar op
te stellen’, deugt al. Dat is bij Boer zoekt Vrouw niet anders
dan bij First Dates: wat dapper, dat je hieraan durft mee te
doen! Maar ook in talkshows en in de ‘diepte-interviews’
in tijdschriften en kranten lijkt het erop dat de absolutie al
vóór de biecht komt. Hoe eerlijker, hoe menselijker – en
dus: hoe beter. O wee, als iemand weigert het achterste
van zijn tong te laten zien.
Een werkelijkheid die de Franse filosoof Michel Foucault
al benoemde, lang voordat mensen 24 uur per dag met
media in de weer konden zijn en met hun kijk-, luister-,
zap-, en reageer-gedrag zelf impliciet bijdragen aan
inhoud, vorm en stijl van het eerst al aan hun interesse,
wensen en smaak aangepaste aanbod. Eén groot
spiegelpaleis.

Echter, wanneer iemands zonden niet door hemzelf
worden opgebiecht maar worden onthuld door anderen,
is het oordeel unaniem zo hard, zo meedogenloos,
genadeloos, dat de (niet eens altijd terecht) beschuldigde
als een paria wordt uitgestoten, zonder enig voordeel van
de twijfel en zonder recht op herkansing. Leugenaar!
Dubbelleven
De Britse schrijver
Henry Graham Greene
(1904-1991) was in
zijn tijd al huiverig
voor interviews en
optredens. Hij wilde
niet herkend worden
in gezelschappen,
wetend dat hij anderen
dan niet meer rustig
zou kunnen observeren en beluisteren. Ze zouden zich
anders, beter gaan voordoen en zichzelf bij voorbaat
censureren. Terwijl Greene het juist moest hebben
van hun complexiteit, van innerlijke tegenspraak en
ongerijmdheden.
De biografieën die er later over Greene verschenen, tonen
dat Greene sowieso van heimelijkheid hield en op tal van
terreinen dubbellevens leidde. In de liefde, als spion, en
in het katholieke geloof waartoe hij zich als jonge man
bekeerde en dat hem troost, verzoening en inspiratie
schonk, terwijl hij er toch ook een leven lang mee
worstelde. Je zou hem met gemak een beroepszondaar
kunnen noemen, of iemand die het zondigen letterlijk tot
kunstvorm heeft verheven. Maar daar niet prat op ging.
In tegendeel. Hij leed eronder, hoewel hij ook dit leed niet
breed uitventte.
Greene biechtte in fictie. Met humor, met diepgang en
warme interesse voor zelfs de meest onsympathieke
types - en hij biechtte namens veel meer mensen
dan zichzelf alleen. Geen biechten uit uitsluitend
psychologische, filosofische en/of religieuze
belangstelling. In het merendeel van zijn romans is er
ook de maatschappelijke, politieke dimensie. Sociale
misstanden, machtsmisbruik, zelfverrijking, dictaturen en
oorlogen verliezen hun abstractie en hebben niet enkel
een ingrijpend, en toch telkens net weer een ander effect
op ieder afzonderlijk individu. Ze zijn ook het product
van een samenspel van individuen, elk met een eigen
verleden, karakter, wensen, noden en een innerlijk leven
waarvan je, als je durft, als je niet vreest voor moreel
besmettingsgevaar, soms glimpen kunt opvangen.
Hierdoor werd Greene door sommigen dan weer een
heilige genoemd, die hooguit probéérde een zondaar te
zijn. Apart.
Verslaving
Kennelijk moet het altijd of/of zijn. Ik sluit niet uit dat dit
een van de grootste menselijke zondes is. Of laat ik het
voor het gemak maar een ondeugd noemen. Altijd weer
die tweedeling: ofwel iemand is door-en-door fout, ofwel
een dappere held die misschien niet altijd in alles deugt,

maar die door zijn nobele streven en zijn openhartigheid
wel getuigt van een zuivere, goede inborst.
Wanneer ik Greene lees, vergeet ik me schuldig te voelen
over het zondigen tegen een gezonde en duurzame
levensstijl. Het gepieker daarover onttrekt een groter,
veel minder tastbaar vergrijp aan het zicht, namelijk mijn
snel en gemakkelijk oordelen over anderen. Zelfs als de
oordelen in veel gevallen gunstig uitvallen, dan nog.
Waarom laat ik me zo meeslepen om over iedereen
meteen maar iets te vinden? Begint dat oordelen niet op
een collectieve verslaving te lijken? Gaat het mij in mijn
oordelen werkelijk om een ander, of wil ik mezelf begripvol,
ruimdenkend en menslievend kunnen vinden? Sus ik
mijn geweten met het biechtsnoepgoed dat anderen gul
rondstrooien, en ikzelf soms ook, omdat al die heerlijke
herkenbaarheid voorkomt dat ik wakker lig over wat ik zelf
als mijn grootste fouten en tekortkomingen beleef?
Ja. En niet alleen voorkomt het dat ik wakker lig, maar ook
dat ik tot daden kom. Berouw toon. Probeer al doende te
leren van mijn misstappen en de pijn die ik anderen, al
is het in gedachten, mogelijk heb toegebracht. Om deze,
alweer al doende, te herstellen. Ik geloof in vergeving.
Maar ik weiger te geloven dat ik mezelf kan vergeven.
Ook niet door te putten uit een vertoog dat mijn fouten
verzacht of bagatelliseert.
Veel liever word ik een mens die zelf vergeeft, steeds beter
leert vergeven. Niet door manteltjes der liefde misstanden
te bedekken, zeker niet, maar door degenen die ze hebben
begaan niet te reduceren tot hun daderschap en me in
stilte, in mijn verbeelding, in hen te verdiepen.
Een tijdlang niet snoepen is daarbij vergeleken een eitje.
Désanne van Brederode is schrijfster en filosofe.

Barmhartigheid en gerechtigheid:
beide zijn nodig
Krijn heeft bij tijd en wijle last van een psychose. Op een
avond heeft hij het verkeer lopen regelen op een druk
kruispunt. Hij heeft de oproep van de politie om daarmee
te stoppen genegeerd. Daarvoor ontving hij twee boetes,
een voor het veroorzaken van gevaar en de ander voor
het beledigen van een ambtenaar in functie. De dag erop
is hij opgenomen. De boete en de aanmaningen hebben
maanden op de mat gelegen in zijn huis, Toen Krijn uit de
kliniek ontslagen werd, waren de beide boetes opgelopen
tot meer dan € 1.500,00. Krijn heeft een weekbudget van
€ 60,00. Als hij niet zou eten, drinken en roken zou hij al
met al een half jaar nodig hebben om zijn schuld af te
betalen. Een vriend van Krijn heeft wekenlang met het
Centraal Justitioneel Incassobureau gecommuniceerd
om de boete naar beneden te krijgen (niet gelukt) of een
betalingsregeling te krijgen (uiteindelijk wel gelukt). Dit is
intussen drie jaar geleden. Krijn doet de komende maand
zijn laatste afbetaling.
Barmhartigheid
Barmhartigheid is een kernwaarde van het diaconaat.
Het gaat om de liefde voor mensen in nood. Liefde die
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zich vertaalt in liefdadigheid, gericht op het lenigen van
nood, of de nood dragelijk te maken. Barmhartigheid
heeft echter een ongemakkelijk imago gekregen. Het
roept associaties op met ongelijke verhoudingen. Wie
heeft, helpt wie niet heeft, wie kan, helpt wie niet kan, wie
weet, helpt wie niet weet. In onze cultuur waar gelijkheid
een centrale morele waarde is, zijn we uiterst gevoelig
geworden voor ongelijkheid en alles wat die ongelijkheid
bevestigt of in stand houdt. En niet zonder reden. Te vaak
ging liefdadigheid, ook die van het diaconaat, gepaard met
een neerbuigende houding. Zij is door velen die daarvan
afhankelijk waren als vernederend ervaren. Sterker nog,
goedbedoelde liefdadigheid maakte mensen afhankelijk
van hulp. Het ondersteunde mensen niet om weer op
eigen benen te kunnen staan.
Diaconaat begint vaak als een vorm van barmhartigheid,
maar als barmhartigheid te lang duurt, moet het diaconaat
alert worden. Te veel barmhartigheid is een teken aan de
wand. Dan zit er iets structureel fout. En onrechtvaardige
structuren vragen om verandering en dienen niet te
worden afgedekt met liefdadigheid.
Gerechtigheid
Vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw is er binnen
het diaconaat sprake van groeiende aandacht voor die
andere kernwaarde van het diaconaat: gerechtigheid.
Gerechtigheid gaat over het creëren en in stand houden
van rechtvaardige verhoudingen in kerk en samenleving.
Met name de opbouw van de verzorgingsstaat heeft
veel betekend voor een rechtvaardige vormgeving van
onze samenleving: ouderdomsvoorzieningen voor elke
Nederlander, minimumloon, uitkeringen voor mensen
die geen werk hebben of arbeidsongeschikt zijn,
verlofregelingen, onderwijsbeurzen, volksverzekeringen
voor gezondheidszorg. Zorg is in die jaren een recht
geworden en niet langer een gunst.
Ook in de verzorgingsstaat raakten er mensen tussen
wal en schip. Diaconieën, diaconale organisaties
probeerden, samen met andere organisaties, hulp te
bieden. Maar vanaf de jaren zeventig deden ze dat steeds
vaker ‘onder protest’. Ze hadden inmiddels begrepen dat
noodhulp altijd gepaard moet gaan met het aankaarten
van structurele misstanden bij de verantwoordelijke
partijen: landelijke en lokale overheden, verzekeraars of
zorgaanbieders.

The times they are a-changing’
Stap voor stap worden de verworven sociale
voorzieningen versoberd. De AWBZ is voor een deel
overgeheveld naar de WMO. Zorg is daar niet langer een
recht, maar een aanvulling op wat burgers zelf kunnen
en steeds vaker moeten doen. Het minimumloon en alle
daaraan gekoppelde uitkeringen stijgen niet meer mee
met de inkomensgemiddelden. Studenten moeten forse
leningen afsluiten om te studeren. De eigen bijdrage voor
de zorg neemt toe. Vermogen wordt onevenredig belast. Er
tekent zich een nieuwe tweedeling af. Nederlanders zijn de
laatste 20 jaar anders gaan denken over wat rechtvaardige
sociale verhoudingen zijn.
Onbarmhartige gerechtigheid
Mijns inziens is het meest ingrijpend dat collectieve
voorzieningen steeds meer benaderd worden als aspect
van de individuele verantwoordelijkheid van burgers.
De toegang tot die voorzieningen wordt bovendien
bemoeilijkt door complexe procedures, die digitaal
worden vormgegeven. “Mijn ING”, “mijn UWV”, “mijn
Belastingdienst”, “mijn overheid”, “mijn SVB”, “mijn
Zilveren Kruis”. Dat klinkt heel persoonlijk, maar in
werkelijkheid betekent het dat ik mij rechtstreeks verhoud
tot onpersoonlijke systemen van de uitvoeringsinstanties
van de overheid en andere organisaties. Deze systemen
behandelen hun klanten zonder aanziens des persoons.
De toeslagenaffaire zit nog vers in het geheugen: met
algoritmes zijn ouders onder andere op basis van een
tweede nationaliteit geselecteerd en hebben vervolgens
onterecht grote bedragen moeten terugbetalen, verhoogd
met dito boetes. Individuen kunnen zomaar vermorzeld
worden door het systeem. Iedereen heeft er buikpijn
van, maar niemand kan er kennelijk wat tegen doen.
Kerken, diaconieën en diaconale organisaties ontmoeten
steeds vaker mensen die tussen de raderen van het
systeem zijn gekomen. Mensen met schulden, mensen
die de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen,
die problemen hebben met formulieren, overbelaste
mantelzorgers, mensen die afzien van zorg omdat het te
duur is, mensen zonder geldige verblijfsdocumenten en
nieuwe Nederlanders die er niet tussen komen. De sociale
voorzieningen (gerechtigheid!) zijn voor te veel mensen
niet meer goed bereikbaar.
Onze samenleving is voor veel mensen te ingewikkeld
geworden. Het zou goed zijn als er meer rekening wordt
gehouden met specifieke persoonlijke omstandigheden en
als er meer ruimte zou komen voor de uitzondering op de
regels. Het mag wel iets barmhartiger, met meer aanzien
des persoons.
We hebben ze beide nodig: gerechtigheid én
barmhartigheid. Want barmhartigheid zonder
gerechtigheid is tandeloos, maar gerechtigheid zonder
barmhartigheid wordt harteloos.

Hulpverleners Rode Kruis - Ghislaine Howard
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Thijs Tromp is bijzonder hoogleraar Diaconaat 
aan de Protestantse Theologische Universiteit
te Amsterdam. Dit artikel is overgenomen uit 
“Barmhartigheid” en uitgave van de Raad van Kerken over 
de “zeven werken van barmhartigheid”

FOTO LOEK ANDERSON
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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

• 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

JAAR

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

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

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
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

• 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

