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wat dan wel”?

In kerkblad nr. 29/01 van 6 juni t/m 10 juli, was het
voorblad getiteld: “Na Pinksteren nog even dit”. In dit stukje
besteedde Frits Vermeulen aandacht aan Pinksteren.
Op drie aspecten daarin wil ik in dit kerkblad nader
ingaan, namelijk:
• Dat Pinksteren, als feest van de Geest, een opmaat
is om ruimte te geven aan de mogelijkheden, die we
eerst niet zagen of hadden.
• Dat er veel schade is veroorzaakt door deze
pandemie, maar ook dat het de (mensen van de)
wetenschap gelukt is om te laten zien, dat de mens
uiteindelijk kwalen kan overwinnen.
• De ‘rol’ van God: is Hij almachtig, had Hij een stapje
teruggedaan of stond Hij aan de zijlijn toe te kijken
hoe zich het drama voltrok op deze aarde?
Met deze Covid-pandemie zijn veel zaken duidelijker
aan het licht gekomen. Echter een verrassing, dat
er een pandemie kon ontstaan, was het voor veel
deskundigen niet, gezien het feit dat we sinds begin
1900 al te maken hadden met zes, meer of minder grote
pandemieën, waarvan de Spaanse griep wel een van de
grootste was. In de media hebben we de laatste dertig
jaar vaak gehoord dat, als we niet goed letten op en
zorgen voor onze natuur, het milieu, onze gezondheid,
onze jongeren, onze ouderen en ga zo maar door, we
vroeg of laat daar de consequenties voor op ons bordje
zullen krijgen.
Die tijd lijkt nu, misschien in weerwil van Corona, te zijn
aangebroken. En de vraag is: wat leren we daarvan?
Er is veel schade ontstaan door deze pandemie. Dat
stond vorig jaar wel vast, toen we volop in de lockdown zaten. Toch, als we nu de kranten mogen geloven,
valt dat achteraf gelukkig mee, economisch gezien
weliswaar. Wat nog onze aandacht behoeft, is het
leed, waar veel mensen, die ‘daadwerkelijk’ getroffen
zijn door het virus, mee te maken hebben gekregen.
Denk bijvoorbeeld aan hen, die een naaste verloren
hebben of die nog steeds de gevolgen van de ziekte
(nog) niet te boven zijn. Gelukkig is het de wetenschap
gelukt om te laten zien dat de mens uiteindelijk deze
ziekte, voor zover nu bekend, heeft leren beheersen.
Deze mensen hebben, ondanks alle kritiek die over hen

werd uitgestort, fantastisch werk verricht onder zware
omstandigheden.
Dan rijst bij mij ook de vraag, waarom dat niet kan
bij al die andere (grote) problemen, waar we als
maatschappij mee geconfronteerd worden en die we
zelf de afgelopen 30 à 40 jaar over ons afgeroepen
hebben?
Dat brengt mij dan gelijk bij het derde aspect, de ‘Rol
van God’. Heeft God gedacht, wie zijn billen brandt,
moet op de blaren zitten? Heeft Hij verdrietig zitten
toekijken wat een puinhoop de mens van deze aarde
gemaakt heeft? Of gaat Hij uit van het gegeven dat in
Genesis 2: 15 staat geschreven: “God, de heer, bracht
de mens in de tuin van Eden, om die te bewerken en
erover te waken”; als rentmeester dus. In dat laatste
geval zou God dus kunnen denken dat de mens als
rentmeester verantwoordelijk is voor datgene wat hij
doet of nalaat en daar de consequenties van heeft te
aanvaarden. Gods almacht zit hem dan niet zozeer in
het feit dat Hij zelf optreedt en ingrijpt, maar dat Hij,
door ons, mens, aan te stellen als rentmeester, van ons
verwacht dat wij zelf handelend optreden.
Calvijn heeft ooit in zijn verklaring op deze tekst in
Genesis over het rentmeesterschap de toevoeging
gedaan: „onder de voorwaarde dat we tevreden zijn met
een zuinig en matig gebruik ervan. We moeten ervoor
zorgen dat er wat overblijft. Laat hij die beschikt over
een akker, de jaarlijkse opbrengst daarvan zodanig
gebruiken, dat de grond geen schade lijdt door zijn
verwaarlozing; maar laat hij zich inspannen om het
te overhandigen aan zijn nageslacht zoals hij het
ontvangen heeft, of zelfs beter.” Daar is geen woord
Spaans bij.
Vertaald naar onze hedendaagse situatie. Als wij de
boel verknoeien, moeten wij het ook zelf weer oplossen.
De titel: “Na Pinksteren nog even dit”, houdt dus meer
in, dan overgaan tot de alledaagse rituelen van voor de
Corona-pandemie, maar ons ook bezinnen hoe om te
gaan met de aarde in zijn algemeenheid en daarmee de
toekomst van onze kinderen en kleinkinderen veilig te
stellen.

Jan Oosterveen, Redactie

KERKDIENSTEN
ENGELMUNDUSKERK
ICHTHUSKERK
Kerkplein 1
Snelliusstraat 40				
						
12 sept
10.00 uur Startzondag
10.00 uur Startzondag
ds. Kees Lous
ds. Jeannet van Doorn

19 sept

10.00 uur
ds. Joke Zuidema

10.00 uur
ds. Kees Lous

26 sept

10.00 uur Samen Onder Een Dakdienst
in de Ichthuskerk

10.00 uur Samen Onder Een Dakdienst
ds. kees Lous

3 okt

10.00 uur
ds. Ben Helmers

10.00 uur
ds. Hans Hoekstra

10 okt

10.00 uur
ds. Sicco Zijlstra (Pelgrimkerk H’lem)

10.00 uur
ds. Kees Lous

BIJ DE DIENSTEN
engelmunduskerk
Zondag 12 sept.: Dienst om 10.00 uur
STARTZONDAG
Voorganger: ds Kees Lous
Ouderling: Yvonne Bax
Diaken: Liesbeth v.d. Lugt
Ontvangstdienst: Cor de Vlieger, Angela Ouwehand,
Ingrid Rasmussens
Kinderkerk: Sjoerdtje Rasmussens
Organist: Syb Brink
Beeldregistratie: Dirk Tamerius
De collecten zijn voor Kerk in Actie-Missionair Werk en de
Kinderkerk
Zondag 19 sept: Dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. Joke Zuidema
Ouderling: Yvonne Bax
Diaken: Ineke de Jong
Ontvangstdienst: Janet Brink, Petra de Hoog,
Charles van Ikelen
Organist: Piet Dalebout
Beeldregistratie: Jorgen Rasmussens
De collecten zijn voor de Diaconie en de Kerk
Zondag 26 september: Samen Onder Een Dak
Dienst in de Ichthuskerk om 10.00 uur
Voorganger: ds. Kees Lous
Ouderling: Adrie van der Pijl
De Engelmunduskerk is dicht.
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Zondag 3 okt.:
Dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. Ben Helmers
Ouderling: Yvonne Bax
Diaken: Ineke de Jong
Ontvangstdienst: Nils Rasmussens, Ineke en Wybren van
Broekhuijzen
Organist: Syb Brink
Beeldregistratie: Dirk Tamerius
De collecten zijn voor Kerk en Israël en de Kerk
Zondag 10 okt.: Dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. Sicco Zijlstra (Pelgrimkerk Haarlem)
Ouderling: Joke Stam
Diaken: Liesbeth v.d. Lugt
Ontvangstdienst: Petra de Hoog, Ingrid Rasmussens,
Cor de Vlieger
Kinderkerk: Mariëlle Manten
Organist: Piet Dalebout
Beeldregistratie: Dirk Tamerius
De collecten zijn voor de Diaconie en der Kerk

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

Uiterste
inleverdatum kopij

Verschijningsdatum
vanaf…

29 - 04

10/10/’21 - 13/11/’21

27 september 2021

7 oktober 2021

29 - 05

14/11/’21 - 18/12/’21

1 november 2021

11 november 2021

29 - 06

19/12/’21 - 22/01/’22

6 december 2021

16 december 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
Startzondag
Zondag 12 september is de startzondag en deze willen we
gezamenlijk en op een leuke manier starten.
We houden een vossenjacht met als thema “water”, meer
zeg ik hier (nog) niet over. De vossen zijn geregeld, maar
nu zoeken we nog deelnemers die op zoek gaan naar de
vossen. De wandeling is niet extreem lang en is geschikt
voor (klein) kinderen, tieners en jeugd, ouders, opa’s en
oma’s en alle andere kerkgangers en belangstellenden
rondom de gemeente.

Na de dienst kunt u blijven, er is koffie en daarna soep en
de winnaar van de fotowedstrijd wordt bekend gemaakt.
Er is een vakjury die een mooie foto kiest en er is een
publieksprijs. U kunt na de dienst komen en u kunt om
12.45 uur komen, want de vossenjacht start om 13.00 uur.
We willen graag een kleine inschatting maken hoeveel
personen er blijven/ komen voor de koffie en de soep
en/of hoeveel mensen er mee doen aan de vossenjacht.
Daarom vragen wij u toch om zich op te geven bij
yvonnebax@ziggo.nl
We hopen op een grote opkomst op deze startzondag
2021-2022 rond de oude Engelmunduskerk.
Ds Kees Lous en Yvonne Bax

Nieuws uit de kinderkerk
En dan is zomaar de zomervakantie alweer voorbij.
De kinderen gaan weer naar school, de meeste
kinderkerkleidsters zijn weer terug van vakantie en we
gaan dan ook weer van start met de kinderkerk. En wel
vanaf 12 september a.s..
Dit was de afsluiting van het kerkelijk seizoen 2020-2021

Omdat we nog steeds niet op volle sterkte draaien, zijn
de kinderen vanaf die zondag om de week welkom. We
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hebben nog niet kunnen vergaderen, dus vooralsnog
mogen de kinderen voor het begin van de kerkdienst
naar onze eigen ruimte komen. Zodra de maatregelen
veranderen en misschien daardoor de kinderkerkdiensten
ook, houden we de kinderen en hun ouders daarvan op de
hoogte.
Wat er natuurlijk niet veranderd is, is ons enthousiasme
om de kinderen te ontvangen, voor te lezen uit de
Samenleesbijbel en met ze te knutselen!
Ons groepje leiding groeit, zoals u al heeft kunnen lezen in
het vorige kerkblad en dat is fijn, want dan is er ook meer
mogelijk.

boeken en wat nog meer te bedenken is. Als vanouds.
Alleen, poffertjes kunt u thuis voor de kinderen of uzelf
bakken. De kerk is opengesteld voor creatieve momenten
(muziek/stilte/kunst?).
Een kleine commissie o.l.v. Nils Rasmussens neemt een
aanloop om in september alles rond te hebben.
Wilt u alsnog een kraam huren of heeft u een bruikbaar
idee om die dag aangenaam te maken, stuur een mail naar
rasmussens@hotmail.com
Hoe waarschijnlijk is het dat deze dag doorgaat? Voor ons
99,99 % en het wordt weer genieten.
Dus zet 25 september in uw agenda

Noodhulp en Collectes Diaconie
14 august 2021 - Haiti

Wij hopen dan ook weer veel kinderen te mogen begroeten
in de kinderkerkdiensten en kom zeker 12 september, want
dat belooft een gezellige startzondag te worden!
We vinden het nog steeds erg prettig als u uw (klein)
kinderen opgeeft voor de kinderkerk, zodat we weten
op hoeveel kinderen we ongeveer kunnen rekenen. Dat
opgeven mag u doen via de button ‘stuur een mail’ op
de kinderkerkpagina van de website. Natuurlijk mag u de
kinderen ook aanmelden via
kinderkerk@engelmunduskerkoudvelsen.nl.

Op 14 augustus werd Haiti getroffen door een zware
aardbeving. Na 2 weken staat het dodental van de
aardbeving op 2000, zijn er 12000 gewonden en
tienduizenden mensen dakloos. In grote delen van het
land hebben mensen geen toegang tot water, voedsel,
communicatie, vervoer en elektriciteit. De diaconie heeft
200 Euro overgemaakt aan Kerk in Aktie voor noodhulp.
12 september 2021 - Collecte Protestantse Kerk Missionair Werk

In de hoop dat we elkaar snel weer ontmoeten, liefs
namens ons allemaal,
Henny de Wit

Laatste nieuws vanuit onze redactie!
Het zal u zeker niet ontgaan zijn dat onze Jaarmarkt vorig
jaar in de verste verte niet haalbaar was. Gelukkig dat een
aantal belangrijke beperkingen weggevallen zijn, maar
niet allemaal. Om ook dit jaar de Jaarmarkt voorbij te
laten gaan heeft geleid tot de nodige discussies binnen
onze kerk en dat is begrijpelijk. De stand van zaken op dit
moment is het volgende: ok, geen grootschalige jaarmarkt
maar met inventiviteit en geheel binnen de regels is veel
mogelijk. Je loopt immers ook op de markt in Velsen om
boodschappen te doen, je zorgt voor je eigen (1,5 meter)
veiligheid, je bent al of niet gevaccineerd etc.
Daarom maken we dit jaar een geweldige opstap: een
“Rondje om de Engelmunduskerk” met kerkkramen,
verhuurde kramen, wederom haring, worst, gebak, koffie,
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De kliederkerk is inmiddels een begrip. Op ruim 200
plekken wordt regelmatig 'gekliederd': op een creatieve
manier bijbelverhalen ontdekken, samen vieren en samen
eten. Jong en oud, zoeker en kerkganger trekken hierbij
samen op en leren van en met elkaar. Gezinnen met jonge
kinderen komen dankzij kliederkerk (weer) in aanraking
met de Bijbel en de kerk.
De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de
kliederkerken zodat zij kunnen groeien als plekken van
geloof, hoop en liefde.

3 oktober 2021 - Israëlcollecte Protestantse
Kerk - Kerk en Israël
Kerk en Israël verbonden
door gesprek en ontmoeting
Voor de Protestantse Kerk is
de relatie met het volk israël
deel van de eigen identiteit.
Daarom bezinnen we ons
op de Joodse wortels van
het christelijke geloof,
trekken we lessen uit de
jood-christelijke traditie en bestrijden we antisemitisme.
Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn
gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als

naar buiten toe. De Protestantse Kerk geeft hier vorm
aan door onder andere te investeren in de relatie met de
Joodse gemeenschap, bijvoorbeeld met gezamenlijke
projecten.
U kunt deze werken steunen via de (online) collecte of uw
gift overmaken op bankrekening
NL05 INGB 0000 1398 04
tnv Prot Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O),
o.v.v. Diaconie.

Liesbeth vd Lugt, namens de Diaconie

Rekening & verantwoording
Bloemengroet
De bloemen uit de Engelmunduskerk
gingen met onze hartelijke groeten naar onze
gemeenteleden
Mevr. Van Zutphen - Schimmel
Mevr. Uijtendaal - Smolenaars
De heer Wouters
De heer Koffeman
De heer Brink

Mevr. Hoekstra - Welsink
Mevr. Visser - Gouda
Mevr. Mak - Bakkeren
Mevr. Hopman - de Wit
Mevr. De Wit.
Mevr. Scholten.
Mw. Jongman - Mondria

Giften
Via de ouderling 2 giften ontvangen, € 100,- en € 50,-.
Heel hartelijk dank aan de gevers.

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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uit de kerkbanken
Lieve mensen,
Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor de blijken van belangstelling tijdens de ziekte van Ouker en na zijn
overlijden. Het heeft ons veel kracht gegeven gedurende deze moeilijke periode.
Nel de Jong en kinderen

De zomer teneinde, vakanties voorbij.
De scholen beginnen weer, kinderen in de rij.
Als de onzekerheid over besmettingsgevaar
nu ook nog eens daalt,
dan zijn we er mee klaar.
De angsten en zorgen
ze hakten erin,
bracht droevige tijden
en nu een nieuw begin.

De kerkbanken weer voller,
geen presentielijst meer.
Frank en vrij komen
dat kan dan ook weer,
de tijden van spanning en eenzaamheid voorbij.
Wij wensen elkaar sterkte
en gaan vol goede moed
de herfst in, ‘t komt wel weer goed.
Martha van der Duin

NIEUWS UIT DE PASTORIEËN
NIEUWS vAN DS. LOUS
Diensten allerlei
De maand september geeft een heel gevarieerd beeld aan
kerkdiensten te zien. Voorzien van een korte toelichting
zet ik hieronder een aantal zaken op een rij.
Zondag 12 september: op deze zondag houden we
onze startzondag: het begin van het winterseizoen.
Voorgangers zijn collega Joke Zuidema en ikzelf. Na
de dienst is er koffiedrinken, wordt de uitslag van de
fotowedstrijd bekendgemaakt, eten we soep en broodjes,
waarna er rond 13 uur een vossenjacht door het dorp voor
jong en oud volgt. We sluiten af met koffie en limonade.
Zondag 19 september: oorspronkelijk stond hier een
oecumenische dienst in de RK Pieterkerk in IJmuiden
ingeroosterd. Vanwege de nog steeds geldende
coronamaatregelen is het in de Pieterkerk niet mogelijk
om voldoende zitplaatsen voor leden van vijf verschillende
gemeenten en parochies te realiseren. Daarom is er in
onze eigen Engelmunduskerk een gewone zondagse
dienst met Joke Zuidema als voorganger.
Zondag 26 september: samen-onder-één-dakdienst
in de Ichthuskerk. Op zaterdag 25 september stond
oorspronkelijk de grote jaarmarkt gepland. In die vorm
gaat die niet door. Daarvoor in de plaats is er een
gezellig, kleinschaliger evenement op het kerkterrein
onder de naam ‘rondje rond de kerk’, waarbij ook de
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Engelmunduskerk zelf
gebruikt wordt. De samenonder-één-dakdienst was al
ingeroosterd; zodoende zijn
we op 26 september te gast
in de Ichthuskerk. Van deze
gelegenheid maak ik dan dankbaar gebruik om er een
stoeien-met-teksten-dienst van te maken (zie elders).
Startzondag
Op zondag 12 september luiden we het nieuwe
winterseizoen 2021-2022 in. De kerkdienst wordt geleid
door onze ambulant predikant Joke Zuidema en ikzelf. Zo
is deze startzondag een goede dag om met Joke verder
kennis te maken!
Na de dienst is er koffiedrinken. Tijdens het koffiedrinken
zal ook de uitslag van de fotowedstrijd bekend worden
gemaakt. Naar ik heb begrepen zijn er heel wat mooie
en bijzondere foto’s ingeleverd. Gelukkig hebben we
een bijzonder deskundige en onbevooroordeelde jury
gevonden! Rond 12 uur zijn er soep en broodjes, waarna
we vanaf ongeveer 13 uur op Bijbelse vossenjacht gaan
door het dorp. Heel veel dank aan al die gemeenteleden
die hebben toegezegd te willen helpen of die zelf vos
willen zijn. Na de vossenjacht is er nog koffie en limonade.
We schatten in dat we de dag rond 15 uur kunnen
besluiten.

Oecumenische koffie-ochtenden
Enige tijd geleden was er sinds lange tijd weer een
vergadering van het pastoresconvent, de bijeenkomst
van voorgangers in IJmuiden, Driehuis en Velsen-Zuid.
We hebben besloten om vanaf oktober de maandelijkse
oecumenische koffie-ochtenden weer op te starten.
Helaas kan het Apostolisch Genootschap niet meer
meedoen. Vanaf deze plaats een woord van dank voor de
jarenlange gastvrije ontvangst bij deze koffie-ochtenden.
In het eerstvolgende nummer van Samen hoop ik de data
en de locaties voor deze bijeenkomsten t/m oktober 2022
te presenteren.
Stoeien-met-teksten
Op donderdag 16 september gaan we weer van start
met de activiteit stoeien-met-teksten. Plaats van
samenkomst is de Tuinzaal van de Ichthusburcht
(ingang Fahrenheitstraat). We beginnen om 14 uur. Het te
bespreken tekstgedeelte is Handelingen 6: 1-7. Neemt u
zelf een bijbel mee? Aanmelden bij mij hoeft niet, maar het
is wel handig i.v.m. de verzorging van ‘koek en zopie’. Mijn
contactgegevens staan in dit kerkblad.
Koffiedrinken op woensdag
Ook in de maand september drinken wij weer koffie op de
woensdagochtend. Vanaf 10 uur staat de koffie klaar in
de Goede Herderzaal van de Engelmunduskerk of in de
Ichthusburcht aan de Fahrenheitstraat in IJmuiden. Deze
bijeenkomsten worden om-en-om met de Ichthuskerk
georganiseerd. De eerstvolgende ochtenden zijn: 15
september Engelmunduskerk, 22 september Ichthuskerk
en 29 september weer Engelmunduskerk.
Weeksluitingen in de verpleeg- en
verzorgingshuizen
Huis ter Hagen is al begonnen met vieringen om de
veertien dagen op de zondagmorgen. Deze vinden plaats
in het restaurant: er is daar voldoende ruimte om de
belangstellenden op anderhalve meter te plaatsen.

Ook verzorgingshuis De Moerberg gaat de weeksluitingen
op de vrijdagmiddag weer oppakken, misschien in een iets
gewijzigde vorm. In ieder geval gaan onze predikanten ook
weer hun bijdrage aan deze diensten leveren.
Groet
Vanuit ’t Roode Hart 9 een hartelijke nazomerse groet aan
u allen. Velen van u hoop ik weer binnen en buiten de kerk
te spreken.

Ds. Kees Lous

In Memoriam Hendrikje van Weelderen-van der Weerd
Op 16 augustus overleed op de leeftijd van 75 jaar
Hendrikje van Weelderen-van der Weerd. Sinds
november 2018 woonde ze in Breezicht, daarvoor aan
het Krommeland. Ze werd geboren in Arum, in Friesland,
maar het gezin van haar ouders verhuisde al snel naar
het westen van het land. Na haar huwelijk met Piet
van Weelderen woonden ze eerst op de boerderij in
Velsen-Zuid en later op de boerderij bij de Hofgeest.
Later verhuisden ze naar het Krommeland. Hennie van
Weelderen wist wat ze wilde: het moest op haar manier
gebeuren. In haar goede jaren was ze een zorgzame
vrouw met veel aandacht voor de kinderen. In vroeger
jaren bezocht ze trouw de kerkdiensten, in later jaren toen
haar gezondheid wat minder werd, vooral de diensten
rondom Kerst en Pasen. Een aantal jaren geleden bleek
dat ze steeds meer begon te vergeten; uiteindelijk was
een verhuizing naar Breezicht noodzakelijk. Daar is zij
maandag 16 augustus ook overleden. In de plechtigheid
voorafgaand aan de teraardebestelling stonden we stil
bij de woorden van haar belijdenistekst uit Spreuken 3:
Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor
jou de weg. Het is een Bijbeltekst die vertelt dat God met
je meegaat op de weg die je door het leven gaan moet.
De kinderen, kleinkinderen en verdere familie wensen wij
Gods nabijheid toe in deze dagen van gemis.
Ds. Kees Lous

NIEUWS vAN DS. ZUIDEMA
Even voorstellen: ds. Joke Zuidema, ambulant predikant
Theologie studeren betekende voor mij ruimte ervaren. Ik
heb genoten van de studie, die ik gedaan heb nadat ik al
langere tijd als diëtist werkte. Toen ik klaar was met de
(deeltijd)studie in Utrecht en Amsterdam, wilde ik graag
iets doen met de opgedane kennis. Vooral zou ik graag
het ervaren van die ruimte willen doorgeven: voor mij
draait het daarom in heel veel bijbelse verhalen. Samen op
zoek gaan, zonder pasklare antwoorden, dat is waarvoor
mensen elkaar in de kerk opzoeken. Daar lever ik graag
een bijdrage aan.
Ik ben eerst in Nijverdal in de kerk gaan werken en later
predikant geworden in Geleen. Daar heb ik met veel
plezier alle facetten van het kerkelijk werk gedaan. Ik
geniet van het verzorgen van mooie vieringen, maar

ook van ontmoetingen
met mensen, leerhuizen,
activiteiten met de jeugd,
interreligieuze contacten.
Jammer dat na acht jaar
financiële problemen in de
kerk zorgden dat ik elders
werk zocht. Ik ben daarom geestelijk verzorger geworden
in verpleeghuizen en later ook coach voor medewerkers,
individueel en in teamverband.
Nu vind ik het erg mooi dat ik nog weer als
gemeentepredikant aan het werk kan gaan. En doordat ik
hier in Velsen-Zuid terecht kwam, ben ik ook weer terug in
de regio waar ik vandaan kom. Mijn ervaringen als coach
wil ik combineren met een opleiding tot interim predikant,
die in januari 2022 van start zal gaan.
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Berichten van elders
Gebed voor Afghanistan
We worden deze dagen geconfronteerd met beelden van
chaotische en exodus-achtige taferelen in Afghanistan,
met name op de luchthaven van Kabul. Donderdag 26
augustus vond er een gruwelijke aanslag plaats. Vele
doden en gewonden zijn er te betreuren. We maken
ons grote zorgen om de situatie aldaar en bidden voor
Afghanistan en alle mensen daar, voor wie de toekomst
onzeker is.
Heer,
Wij weten dat U er bent voor iedereen,
ook voor Afghanistan en haar inwoners.
Een land dat zo anders is dan het onze,
waar de bevolking al bijna 50 jaren in oorlog met
elkaar leven,
en waar veel armoede en ellende is.
Stammen en milities die al die jaren niets anders
hebben gezien,
en slechts de oorlog hebben geleerd.
We vragen Uw nabijheid voor de mensen daar.
Voor hen die vluchten: een veilig toevluchtsoord,
voor hen die blijven: veiligheid en vertrouwen,
voor hen die vechten: vrede en rust,
voor hen wiens harten breken: troost,
voor hen die geen toekomst meer zien: hoop,
voor onszelf en allen op deze wereld: mededogen!
Voor die ene baby, die niet mee kon en over het hek terug
werd gegeven bidden we,
en daarmee voor nog veel meer schrijnende situaties.
Voor de verwesterde schooljuffen, dat hun inzet en
jarenlange trainingslessen niet tevergeefs blijken te zijn
geweest.
Voor plaatselijke en internationale hulpverleners die zullen
blijven, of nu juist te hulp schieten.
Voor het hele land - al zoveel jaren verscheurd en in strijd
- om gerechtigheid en toekomst,
voor gewoon een boom om in schaduw en vrede en rust
onder te kunnen zitten.
Niet langer opgejaagd.

Almachtige, alwetende God,
als Afghanen in toewijding vijf keer per dag neerknielen
en dan de ‘Ene Barmhartige’ aanroepen, hoor hen, en sluit
hen in Uw hart met Uw genade.
Ondersteun al die gewone burgers in hun Godsvertrouwen,
draag hen door deze tijd van onzekerheid.
Geef hen veerkracht en hoop op rust en vrede.
Wees met de slachtoffers, de gewonden en hen die treuren
om verlies van geliefden.
De Afghaanse bevolking kent de verhalen van Adam en
Eva, van Noach, Mozes en koning David.
Maar men kent U nog nauwelijks als God van liefde en
verlossing, door Jezus.
Heer, laat dat licht daar ook doorbreken!
Om Jezus’ wil,
Amen
Gebed door Dick Kleinhesselink

Lid van de protestantse gemeente Heerenveen en voorß zijn
pensionering relatiebeheerder Kerk in Actie voor de regio PakistanIndia-Afghanistan

Wij leven in het voorlaatste en geloven in het laatste. Het laatste is
beslissend, het voorlaatste de plaats waar wij worden opgeroepen
Christus te volgen.
(Dietrich Bonhoeffer)
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wij HEBBEN GELEZEN
Vreemdelingen herbergen

Zondaar van beroep
Hoe herstel je beschadigd vertrouwen? Willem Maarten
Dekker vindt een bijbels recept.
Als ik hoofdpijn heb, neem ik geen aspirientje maar lees ik
een paar bladzijden in het dagboek van Willem Barnard of
de brieven van Gerard Reve. De eerste las ook de laatste:
‘Als ik door en door zwartgallig, angstig en zwaarmoedig
ben, mistroostig, troost mij soms Reves humour noir’.
Verwante zielen vinden elkaar altijd.

Het is na de verkiezingen en ik ben ontheemd.
Dat de partij waarop ik stemde verloren heeft, dat is
altijd zo. Wat me zorgen baart, is een regeringsbeleid
dat niet door de christelijke barmhartigheid, maar door
onbarmhartig heidendom wordt gekenmerkt. Niet het
vertrouwen op Gods heerlijkheid staat centraal, maar het
menselijke kunnen waarop iemand wordt afgerekend.
Vreemdelingen herbergen? Ja, in hun eigen land,
verwoest door klimaatverandering of geglobaliseerde
plundering. Huizen bouwen? Ja, voor eigen volk, dat
zonder inkomensgarantie een hypotheek afsluit en zich
verslaaft aan het internationale grootkapitaal. Wereld
zonder grenzen? Ja, ook ik vlieg graag naar een zonnige
vakantiebestemming, maar een arme vluchteling die
de tocht in omgekeerde richting maakt: voor hem blijkt
Schiphol meer dan coronaproef streng.
Jezus’ woorden over barmhartigheid klinken dubbel.
Ze zijn bevrijdend, want al heb ik ook maar iets gerings
gedaan aan een van zijn kleinen, dan heb ik dat aan Hem
gedaan. Maar dan: alles wat ik niet aan een van zijn
kleinen heb gedaan, heb ik aan Hem niet gedaan.
Mijn vrouw en ik hebben inderdaad ooit vluchtelingen met
hun kind in huis genomen. Toen de vreemdelingenpolitie
ze met zo’n getralied arrestantenbusje kwam oppikken,
mocht ik mee. Omdat ik riep dat ik pastoor was, belandde
ik nét niet in de glazen kooi op Schiphol. Maar die
onmacht…! En hoe werd die nog versterkt, toen onze
vrienden maanden later weer op onze stoep stonden en ik
nee moest zeggen.
Geen plaats in de herberg.
Deze herinnering draag ik sindsdien als zonde en
tekortkoming met mij mee. Ze maakt me allergisch voor
iedereen die zich beroemt op onze humane samenleving,
op ‘verbinden’, ‘wij samen’ en andere mooie woorden. Ik
put hoop uit de stillen in den lande, die tegen de stroom in
barmhartigheid doen zonder dat ze het zelf doorhebben.
Ik bid om Gods zegen daarover en hoop op zijn genade
voor mij.

Dirk Jan Schoon is bisschop van het bisdom Haarlem
van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland

Gewetenskrampjes
Barnards dagboek staat vol geklaag en zelfbeklag. Vol
wantrouwen ook. ‘In de stad veel mensen. En voor mij veel
gewetenskrampjes omdat ik van zoveel van die mensen
spontaan een afkeer heb. Ze zijn me vreemd, ik vind ze
bedreigend, ik trek me instinctief van ze terug. Gelukkig,
denk ik dan, dat ik geen “dominee” meer ben, niet het bord
voor mijn kop hoef te dragen waarop staat geschreven:
“komt allen tot mij”. Ik ben nu gewoon zondaar van
beroep. Blij toe.’
Het ergst wordt zijn wantrouwen als het gaat om
instituties, zoals bijvoorbeeld de staat. ‘Iedere staat
die groter is dan
Luxemburg wantrouw
ik ten diepste. En
Luxemburg vertrouw
ik ook niet.’ Het is
humor waar je van
moet houden. Maar
hij heeft ook een hoog
actualiteitsgehalte.
De koning kreeg op zijn
verjaardag te horen dat
het vertrouwen in het
koningshuis tot een
dieptepunt gedaald
is (een gemeen volke,
die journalisten!).
Het vertrouwen in de
Nederlandse overheid
is sinds de belastingtoeslagenaffaire (denk aan dit woord
bij galgje en scrabble!) en het briefje ‘functie elders’
ongemeen laag. Het vertrouwen in ‘Utrecht’ is ook bij de
leden van de Protestantse Kerk in Nederland miniem.
Eerlijk
De reactie van de instituties is natuurlijk: een poging het
vertrouwen te herstellen. Zonder resultaat. Waarom?
Omdat het ongeloofwaardig is. Een koning die op televisie
zijn excuses aanbiedt voor een vakantie naar Griekenland,
een premier die ‘revolutionaire’ voorstellen doet voor
verandering van de bestuurscultuur, een kerk die het bord
‘komt allen tot mij’ nog groter maakt…..Zinloos want ze
zijn niet eerlijk over de motieven die óók meespelen: het
handhaven van hun eigen machtspositie.
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Het zou veel beter zijn als die instituties zelf zo eerlijk
werden als Barnard in zijn dagboek. Eerlijk over hun eigen
wantrouwen. Eerlijk over hun eigen angsten. Eerlijk Psalm
146 lezen (vertrouw niet op mensen met macht, zegt Gods
Woord) en dan zeggen: ‘Daarom doen jullie er inderdaad
goed aan ons niet te vertrouwen. Vertrouw alleen op God.’
Alleen als ook de machthebbers en instituties eerlijk
worden over het feit dat zij, net als ieder ander, zondaars
van beroep zijn en daar ‘blij toe’ bij denken, en vol
wantrouwen zitten – alleen dan is er toekomst.
Willem Maarten Dekker is gemeentepredikant in
Waddinxveen

Dorstigen laven
Op het moment dat ik deze bijdrage schrijf is het voertuig
Perseverance net op Mars geland. Een technisch
hoogstandje. Het eerste wat ik hoor, is dat het apparaat
gaat onderzoeken of er misschien leven is geweest op
Mars. En hoe simpel klinkt het dan als gezegd wordt dat
het voertuig op zoek gaat naar water. Altijd weer dat water
zou je bijna zeggen, en toch is dit wat altijd met leven in
verband wordt gebracht. Dat leren we al op school.
Ik vertel u niets nieuws als ik water in de Bijbelse context
ook verbind met Gods woord. Om dat te illustreren
neem ik u mee naar de ontmoeting van Jezus Christus
met de Samaritaanse vrouw aan de Jakobsbron. In het
interessante gesprek lijken de twee langs elkaar heen
te spreken. Iets wat overigens niet alleen in de Bijbelse
context af en toe gebeurde, maar dat even terzijde. Waar
de vrouw haar focus op het water uit de bron heeft,
spreekt Jezus over het water dat voor altijd leven zal
brengen. Uiteindelijk vinden zij elkaar en wordt het voor
de vrouw niet alleen helder waar Jezus over spreekt maar
ook, mede daardoor, dat Hij de Messias is. Een ontdekking
die voor haar misschien de weg naar het eeuwige leven
kan openen.
Voor ons is de vraag actueel waar ‘onze dorst’ naar
uitgaat. Wat heeft voor ons prioriteit? En natuurlijk de
grote vraag of we zelf met enige bescheidenheid een
bijdrage kunnen leveren aan het laven van de echte
behoefte van onze naaste?

Ik zie haar nog ’s nachts in de veiligheidssluis van mijn
apotheek staan. De jonge vermoeide vrouw die mij om een
injectiespuit met naald vroeg om haar hond te drinken te
kunnen geven. Ik was nog jong, maar niet zo naïef dat ik
dit geloofde. Wel was ik nog zo naïef dat ik dacht haar een
goede raad te kunnen geven en dat dit zou werken.
Op mijn goedbedoelde raad om weer naar haar ouderlijk
huis te gaan, antwoordde ze mij dat ze überhaupt geen
thuis meer had. Ik woonde boven de apotheek in een vrij
ruime woning, maar liet haar toch gaan in de nacht en
denk nog vaak aan haar terug. In een jong gezin met twee
kleine kinderen was het geen ideale situatie, denk je dan…
Hoe lastig kan het zijn om in de eerste behoefte van
de ander te voorzien en misschien is het goed dat de
herinnering je niet loslaat.
Peter Kleine is apostel van de
Nieuw-Apostolische Kerk in Nederland

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters

persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie
Ook wilsbeschikking en nazorg
Dag en nacht bereikbaar: 0255 - 51 7452
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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

FOTO LOEK ANDERSON
T H E

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

Smalfilm

digitaliseren
Wij hebben ruim 17 jaar ervaring in
het digitaliseren van uw oude films

8, super 8 en 16 mm
Onze vakmensen gebruiken de
modernste professionele apparatuur
om uw films over te zetten.
Dit kan op een USB-stick, DVD of
externe harde schijf. Onze scanners
verbeteren de kleuren van films en
digitaliseren in HD kwaliteit.
Kom met uw films naar onze winkel
voor een duidelijke prijsopgave.

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
• ds. J. Zuidema (ambulant) 06 3801 4580
Meervlietstraat 131
1981 BL Velsen-Zuid
j.zuidema@protestantsekerk.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		06 5314 5658
Meervlietstraat 41
1981 BK Velsen-Zuid
koster@engelmunduskerkoudvelsen.nl
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