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EENZAME DOOD
Al jaren staat hij er,     
een oude boom
op een kale zandvlakte.    
Zijn bast is ruw geworden,
van de wind en de regen.    
Zijn takken zijn krom
en breken af bij harde wind.   

Af en toe staat iemand bij
hem stil,
streelt met zijn hand over de 
harde bast
en loopt weer verder,
nog even omkijkend.

Thuis in zijn warme huis
schiet die boom hem weer te binnen.
Zal hij er nog staan?
Of is bij de terugkeer in zijn 
warme huis,
ook de eenzaamheid van de boom
verdwenen?

Een paar dagen later
gaat hij opnieuw op pad.
Het heeft gestormd,
de bladeren plakken aan zijn
schoenen,
het regent, het is koud.

Hij tuurt in de verte,
ziet hij de boom al staan?
Hij houdt van die boom,
ondanks zijn ruwe bast,
ondanks zijn afgebroken takken.

Hij loopt de vlakte op
en hij ziet de boom.
Waar hij bang voor was 
is gebeurd.
Hij ligt geknakt op de aarde,
de storm van vannacht was te zwaar.

Hij gaat nog wel eens terug naar die,
vlakte
In zijn dromen ziet hij de boom nog
wel eens voor hem.
Maar de vlakte is kaal,
want de boom is er niet meer.

WILBERT VAN IEPEREN
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KERKDIENSTEN

BIJ DE DIENSTEN
ENGELMUNDUSKERK

ZONDAG 14 NOV.: DIENST OM 10.00 UUR
Voorganger: ds. Kees Lous
Ontvangstdienst: Ineke en Wiebren van Broekhuijzen
Diaken: Liesbeth van der Lugt
Organist: Syb Brink
Beeldregistratie: Jorgen Rasmussens, Dirk Tamerius
De collecten zijn voor de Diaconie en Kerkmuziek

ZONDAG 21 NOV.: DIENST OM 10.00 UUR. 
GEDACHTENISDIENST
Voorganger: ds. Ben Helmers
Ontvangstdienst: Jannet en Hugo Brink
Diaken: Heleen Westra
Kinderkerk: Henny de Wit
Organist: Piet Dalebout
Beeldregistratie: Jorgen Rasmussens, Dirk Tamerius
De collecten zijn voor Kerk in Actie-Pastoraat en de Kerk

ZONDAG 28 NOV.: DIENST OM 10.00 UUR 1E ADVENT
Voorganger : ds. Hans Hoekstra
Ontvangstdienst: Ineke van Ee en Esther Bijker
Diaken: Ineke de Jong 
Kinderkerk: Mariëlle Manten en Henny de Wit
Organist: Syb Brink
Beeldregistratie: Jorgen Rasmussens
De collecten zijn voor de Diaconie en de Kerk

ZONDAG 5 DEC.: DIENST OM
10.00 UUR 2E ADVENT
Voorganger: ds. Ben Helmers
Ontvangstdienst: Tiny en Wim Nagtegaal
Diaken: Krijn Gesink
Kinderkerk: Mariëlle Manten en Sjoerdtje Rasmussens
Organist: Piet Dalebout
Beeldregistratie: Arend Selier
De collecten zijn voor de Diaconie en de Kerk

ZONDAG 12 DEC.: DIENST OM 10.00 UUR 3E ADVENT
Voorganger: ds. Kees Lous
Ontvangstdienst: Henny Stolk en Esther Filius
Diaken: Liesbeth van der Lugt
Kinderkerk: Sjoerdtje Rasmussens en Deleilah Zamani
Organist: Syb Brink
Beeldregistratie: Nils Rasmussens
De collecten zijn voor Kerk in Actie-Binnenlands 
Diaconaat en de Kerk

ZONDAG  19 DEC.: DIENST OM 10.00 UUR 4E ADVENT
Voorganger: ds. Ineke Clement
Ontvangstdienst: Ank en Wim Mak
Diaken: Heleen Westra
Kinderkerk: Deleilah Zamani en Henny de Wit
Organist: Piet Dalebout
Beeldregistratie: Marco Bresser
De collecten zijn voor de Diaconie en de Kerk

	 ENGELMUNDUSKERK	 ICHTHUSKERK	
 Kerkplein 1 Snelliusstraat 40    
      
14 nov 10.00 uur 10.00 uur
 ds. Kees Lous ds. Jeannet van Doorn

21 nov 10.00 uur  Gedachtenisdienst 10.00 uur  Gedachtenisdienst
 ds. Ben Helmers ds. Jeannet v. Doorn en ds. Kees Lous

28 nov 10.00 uur 1e Advent 10.00 uur   1e Advent
 ds. Hans Hoekstra ds. Kees Lous

5 dec 10.00 uur 2e Advent 10.00 uur 2e Advent
 ds. Ben Hemers ds. Kees Lous

12 dec 10.00 uur 3e Advent 10.00 uur 3e Advent
 ds. Kees Lous ds. Jeannet van Doorn

19 dec 10.00 uur 4e Advent 10.00 uur 4e Advent
 ds. Ineke Clement ds. Buchner
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WAT IS ER TE DOEN
‘s Zondags naar de kerk vanaf 2 november

Door de toename van de coronabesmettingen moeten de 
coronamaatregelen helaas weer worden aangescherpt. In 
binnenruimten moeten weer mondkapjes worden gebruikt, 
het gebouw goed geventileerd, de handen ontsmet en zelf 
de onderlinge afstand goed in de gaten worden houden. 
Wie kan een kerkdienst bijwonen?
In principe kan iedereen die geen corona-gerelateerde 
klachten heeft naar de kerk komen. Heeft u 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 hoeft zich niet 
meer vooraf aan te melden.

Hoe komt u 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 
in de toren van de kerk. Deze hoeven niet afgetekend te 
worden.
Komt u met de fiets, dan kunt u uw fiets weer op de 
binnenplaats stallen.
Vervoer met de taxi-service is ook mogelijk. Het RIVM 
adviseert in de auto mondkapjes te dragen.

Hoe krijgt u een zitplaats?
In de toren kunt u uw handen ontsmetten. Bij binnenkomst 
moet een mondkapje worden gedragen. Achter in de kerk 
vindt u een gastheer of -vrouw die u verwelkomt. U hoeft 
de QR-code of vaccinatiebewijs niet te laten zien.

EIGEN KERKNIEUWS

VAN DE REDACTIE

Informatie over de eerstvolgende kerkbladen

Kerkblad-nummer Periode Uiterste Verschijningsdatum
Jaargang  inleverdatum kopij vanaf…

 29 - 06 19/12/’21 - 22/01/’22 6 december 2021 16 december 2021

 29 - 07 23/01/’22 - 26/02/’22 10 januari 2022 20 januari 2022

 29 - 08 27/02/’22 - 02/04/’22 14 februari 2022 24 februari 2022

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.

In de kerk zijn een kleine 80 zitplaatsen gemarkeerd 
met een groene sticker. De onderlinge afstand is 1,2 
tot 1,5 meter. Via het rechter gangpad kunt u zelf een 
gemarkeerde zitplaats kiezen. Dan mag het mondkapje af 
en blijft u op verantwoorde afstand van elkaar houden.
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.

Gaat het anders tijdens de dienst?
Tijdens de dienst neemt van elk college 1 ambtsdrager 
plaats in de banken. In de kerk is er geen rondgang voor 
de collecte.
Als het avondmaal wordt bediend is dat alleen mogelijk 
als de kerkgangers op hun zitplaats blijven.
De ouders met mondkapje brengen hun kinderen naar 
het wijkcentrum, waar zij door de Kinderkerkleiding in de 
Goede Herderzaal worden verwelkomd.

Hoe wordt de kerk verlaten?
De kerkgangers leggen het liedboek weer terug op hun 
zitplaats. Ieder doet weer het mondkapje aan en kan op 
eigen tempo de kerk verlaten via de beide gangpaden en 
houdt daarbij zelf op verantwoorde wijze afstand.
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 
predikant en de ouderling doen u uitgeleide bij de uitgang. 
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Ook daar is het van belang afstand te houden.
De kinderen kunnen weer in de Goede Herderzaal worden 
opgehaald. In de toren kunt u de parkeervergunning weer 
in de box doen.

Wordt er koffie gedronken na de dienst?
Door de huidige coronaregels is het helaas niet mogelijk 
koffie te drinken in de GHzaal na de dienst. Zodra dit weer 
mogelijk is krijgt u bericht. 

Nieuws uit de kinderkerk

De dagen worden korter, het einde van het jaar komt 
alweer in zicht en daarmee ook Advent; de tijd waarin we 
vooruit kijken naar Kerst. Vaak kijken we dan ook terug; op 
het jaar dat achter ons ligt, met de leuke en soms minder 
leuke dingen die er gebeurden. 
Lucas keek ook terug: naar de tijd rondom Jezus’ geboorte 
en hij heeft de verhalen opgeschreven, zodat wij ze 
kunnen lezen en 
de herinneringen 
levend kunnen 
houden. Blijven 
vieren dat met 
Jezus’ geboorte het 
Licht in de wereld 
kwam en dat we elk 
jaar weer vooruit 
mogen kijken naar 
dat Licht. 
Nog voor de herfstvakantie, begon het binnen de 
kinderkerkleiding alweer te kriebelen en borrelden er 
ideeën op voor het komende project. Op het moment dat ik 
dit schrijf, hebben we nog even voordat het Adventsproject 
begint, maar als u dit stukje leest, begint het toch al aardig 
op te schieten: 28 november is de Eerste Adventszondag. 
We hebben de eerste vergadering daarover al gehad en er 
zijn leuke plannen gemaakt. 

We gaan aan de slag met het plakboek van Lucas en lezen 
zijn verhalen. We gaan het hebben over herinneringen en 
kijken terug, maar toch vooral ook vooruit! 
En niet alleen naar Kerst kijken we uit. We willen in de 
periode erna weer wat vaker kinderkerkdiensten houden. 
Het liefst vanaf januari weer gewoon elke week. Ik heb er 
vertrouwen in dat dat weer gaat lukken! We mogen nu ook 
Elisabeth verwelkomen bij de kinderkerkleiding. Elisabeth 
is moeder van 3 kinderen; Olivia, Julia en Hanna en ze is 
enthousiast om ons team te komen versterken. Wij zijn erg 
blij dat ze zich heeft aangesloten bij ons!

We zijn nog steeds op zoek naar mensen die met ons mee 
willen doen, dus als u denkt: ik heb wel zin om met een 
gezellige groep leuke dingen te bedenken om met en voor 
de kinderen uit onze kerk en van daarbuiten te doen, bent 
u van harte welkom om eens mee te komen kijken. 
Overigens  zal er in de Adventsperiode wel elke week 
kinderkerk zijn; we willen graag dat het project goed uit de 
verf komt en dat we daar elke week mee bezig kunnen zijn, 
om zo samen naar Kerst toe te werken. 

En dan Kerst: het plan om eens op een andere manier 
Kerst te vieren met de kinderen, kreeg vorig jaar al vorm, 
maar kon toen niet uitgevoerd worden. Dit jaar hopen we 
dat we weer samen Kerst kunnen vieren en hebben we dus 
wat speciaals in gedachten voor de kinderen. Wat dat is, 
zal ik u vertellen in het volgende kerkblad, dus hou vooral 
het nieuws uit de kinderkerk in de gaten! 
Hopelijk hebben we een fijne Adventstijd met veel kinderen 
in de (kinder)kerk.

Met vriendelijke groetjes van ons allemaal,
HENNY

Engelmundus en meer... presenteert

Na 1½ jaar gedwongen pauze komt “Engelmundus en 
meer” weer uit de startblokken.  
Met het in acht nemen van de recente coronamaatregelen 
kunnen we nu een volle kerk verwelkomen. We zijn blij 
weer terug te zijn.

In dit vierde seizoen hebben we een gevarieerd 
winterprogramma samengesteld: Concerten, lezingen, 
toneel en andere vormen van kleinkunst, steeds op 
zondagmiddag, van 15 tot 17 uur. Wij willen op deze 
manier veel mensen laten genieten van bijzondere 
momenten in onze mooie, eeuwenoude kerk.               

De voorverkoop is nu begonnen.
Kaarten kunt u bestellen via de website:
www.engelmunduskerkoudvelsen.nl. 
Daar vindt u ook meer informatie.

Op zondag 21 november presenteren we:
Mónica Coronado & Manito 

 
Zangeres Mónica Coronado heeft samen met gipsy 
flamencogitarist Manito een programma genaamd 
”Melodías del Corazón “. Met deze warmbloedige 
voorstelling wordt de luisteraar meegenomen naar 
een wereld vol passie, weemoed en hartstocht. Op het 
repertoire staan zowel bestaande als zelfgeschreven 
Spaanstalige nummers. 

Bij de concerten krijgt Mónica de mensen snel op het 
puntje van de stoel. Zij weet haar publiek te betoveren met 
haar charisma. Manito weet haar met zijn virtuoze spel te 
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stimuleren om het onderste uit de kan te halen. Tijdens 
de concerten bespeelt hij ook andere snaarinstrumenten, 
waaronder de Laud (Spaanse Luit).

Meer info www.monicacoronado.com

Verder in het seizoen kunt u onder meer genieten van:
Familievoorstelling: Saxyon                                                                               
Klassiek concert: The Hague Stringtrio                                                                     
Natuurlezing: Johan Stuart                                                                                
Luisterconcert: Lenny Kuhr                                                                                            
Kijk op de website voor meer informatie.

We hopen u allen weer terug te zien bij “Engelmundus en 
meer”!

Met vriendelijke groet,

MARCO BRESSER, COMMUNICATIE “ENGELMUNDUS EN MEER”. 06-18921501
REDACTIE.KENC@ENGELMUNDUSKERKOUDVELSEN.NL

Meditatieve wandeling 13 november

Op zaterdagmorgen 13 november is er weer een 
meditatieve wandeling. We gaan deze keer wandelen in 
de prachtige natuur van Spaarnwoude. We verzamelen 
om 9:30 uur op het kleine parkeerplaatsje aan de 
Oostbroekerweg. Dit parkeerplaatsje ligt net na de afslag 
van de Valleiweg. 

MEDITATIEVE WANDELING 11 DECEMBER
Op zaterdagmorgen 11 december is er weer een 
meditatieve wandeling. We verzamelen om 9:30 uur op 
het parkeerplaatsje aan de Westonstraat bij de duinen. 
De wandeling duurt ongeveer één uur en we sluiten 
traditiegetrouw af met koffie en thee uit de thermosfles. 
Iedereen is welkom om mee te wandelen! Opgeven is niet 
verplicht, maar wel fijn en kan door een mailtje of appje te 
sturen. 
De wandeling duurt ongeveer één uur en we sluiten 
traditiegetrouw af met koffie en thee uit de thermosfles. 
Iedereen is welkom om mee te wandelen!

Opgeven is niet verplicht, maar wel fijn en kan 
via dsjvandoorn@gmail.com. 

DS. JEANNET VAN DOORN
 
Het Open Venster        

In februari 2020 had niemand kunnen 
denken dat we heel lang geen Open 
Venstermiddagen zouden hebben. 
Maar… goed nieuws, we gaan weer 
beginnen !
Onze eerste bijeenkomst is de 
kerstmiddag op
16 december in de Ichthusburcht in IJmuiden. 
Zoals gebruikelijk beginnen we om 14.00 uur, en u kunt 
mevrouw Roodzant bellen als u 
geen vervoer heeft. Haar telefoonnummer is 0654264671.

Wij, als bestuur, zien er naar uit om u allen weer te mogen 
begroeten. 

Bent u nog nooit op een van onze middagen geweest, en 
wilt u eens een kijkje komen nemen, 
U bent van harte welkom. 
We hopen er met elkaar een mooie viering van te maken. 
Met een hartelijke groet en tot ziens op 16 december, 

HET BESTUUR VAN HET OPEN VENSTER

Filmavond

Wanneer de corona-maatregelen het toelaten, wordt 
er vrijdagavond 26 november weer een filmavond 
georganiseerd: De werkloze Ki-taek en zijn gezin leven in 
een krappe woning onder armoedige omstandigheden. Ze 
raken bijzonder gefascineerd door de leden van de rijke 
familie Park en zien mogelijkheden om van hun luxueuze 
bestaan te profiteren. Het gezin probeert langzaam maar 
zeker binnen te dringen in het leven van de familie en heeft 
daarbij geen moeite met een paar leugentjes om eigen 
bestwil. Een onverwacht voorval gooit echter roet in het 
eten, waardoor ze alles op alles moeten zetten om hun 
nieuwe leven in stand te houden.

De film van regisseur Joon-Ho Bong won in totaal vier 
Oscars, waaronder ook die voor beste regie en beste 
buitenlandse film, en werd daarmee in 2019 de grote 
winnaar van de Oscar Academy Awards.

Wie de filmavond wil bijwonen, kan zich melden bij 
ondergetekende. Dat kan telefonisch: 533070 of per 
e-mail: j.j.h.hoekstra@ziggo.nl. De deelnemers worden 
dit keer al om 18 uur verwacht in de Goede Herderzaal. 
We heffen eerst het glas op elkaars welzijn en gaan 
vervolgens aan tafel, waar we een eenvoudige, doch 
smakelijke soep serveren. Uitgebreid koken in de 
krappe keuken vinden de koks nog wat riskant… Na de 
maaltijd wordt de film bekeken, gevolgd door een korte 
nabespreking. Er hebben zich al enige belangstellenden 
gemeld. Wie mee wil doen, moet er dus snel bij zijn, want 
het aantal deelnemers houden we deze avond beperkt om 
zo voldoende ruimte ten opzichte van elkaar te kunnen 
houden. 
                     HANS HOEKSTRA
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Oecumenische koffie-ochtenden
november 2021 t/m oktober 2022

In het verleden bleek er onder de gemeenteleden behoefte 
te zijn aan het jaarrooster voor de oecumenische koffie-
ochtenden. Sommige belangstellenden stelden er hun 
agenda op af.  Hierbij dus het volledige jaarrooster. De 
data zijn alle gekozen op de derde donderdag van de 
maand. Helaas hebben het Apostolisch Genootschap en 
de RK Pieterkerk moeten afhaken. Er doen in de komende 
periode dus zes parochies en kerkelijke gemeenten mee.

Rooster:
18 november 2021 Nieuwe Kerk te IJmuiden                                                             
16 december 2021 Petrakerk te IJmuiden                                                                       
20 januari 2022 PKN Engelmunduskerk te Velsen-Zuid                                                                       
17 februari 2022 RK Engelmunduskerk te Driehuis
17 maart 2022 Ichthuskerk te IJmuiden
21 april 2022 OK Engelmunduskerk te IJmuiden                                                 
19 mei 2022 Nieuwe Kerk te IJmuiden                                                                 
16 juni 2022 Petrakerk te IJmuiden                                                                       
21 juli 2022 PKN Engelmunduskerk te Velsen-Zuid                                         
18 augustus 2022 RK Engelmunduskerk te Driehuis                                                    
15 september 2022 Ichthuskerk te IJmuiden                                                                                             
20 oktober 2022 OK Engelmunduskerk te Driehuis

Locaties:
• PKN Ichthuskerk: Ichthusburcht, Fahrenheitstraat 37
 te IJmuiden
• Nieuwe Kerk: De Rank, Koningin Wilhelminakade 265 te 

IJmuiden
• Petrakerk: Spaarnestraat 8 te IJmuiden
• PKN Engelmunduskerk: Kerkplein, ingang via oude 

kerkhof te Velsen-Zuid
• RK Engelmunduskerk: Parochiezaal, Driehuizerkerkweg 

113 te Driehuis
• OK Engelmunduskerk: De Bolder, Bloemstraat 124 te 

IJmuiden
DS. KEES LOUS

 
DE-punten voor de Voedselbank

Heeft u nog DE-punten in uw la liggen?
De Voedselbank wil deze graag gebruiken voor aanvulling 
van hun kerstpakketten. Tegen inlevering van de punten 
ontvangt de Voedselbank pakken koffie. Deze worden in 
hun kerstpakketten verwerkt.

U kunt de bonnen inleveren in het koffieblik dat achter in 
de kerk staat of inleveren bij één van de kerkenraadsleden.
Begin december zorgen wij dat de bonnen bij de 
Voedselbank terecht komen.
Hartelijk dank voor uw medewerking!

DE DIACONIE

Collectes Diaconie

21 NOVEMBER 2021 - Collecte Protestantse Kerk Pastoraat

Omzien naar elkaar
Een luisterend oor, een 
vriendelijk woord, een arm 
om de schouder. Oog hebben 
voor mensen binnen en buiten 
de kerk is een belangrijk 
onderdeel van gemeente 
zijn. De Protestantse Kerk 
in Nederland stimuleert 
gemeenten in hun pastorale 
taak, onder andere door het 

steunen van gedachtenismomenten waarbij de kerk ruimte 
biedt aan alle wijk- of dorpsbewoners die in het afgelopen 
jaar te maken hebben gehad met verlies en rouw. De kerk 
als vindplaats van geloof, hoop en liefde ten voeten uit.

12 DECEMBER 2021 - Adventscollecte Kerk in Actie 
Binnenlands Diaconaat

Een stabiel thuis voor kinderen
In Nederland zijn ongeveer 
45.000 kinderen uit huis 
geplaatst. Ze maakten in 
hun jonge leven al té veel 
mee. In De Glind, een klein 
dorpje in het midden van 
Nederland, kunnen 120 van 
deze getraumatiseerde en 
kwetsbare kinderen wonen en 
werken aan hun toekomst. In

jeugddorp De Glind gelooft men sterk in de helende kracht 
van een stabiel gezinsleven. Verspreid over het verder heel 
gewone dorp staan 28 gezinshuizen waar deze kinderen 
een veilig thuis vinden.

U kunt dit werk steunen via de (online) collecte of uw gift 
overmaken op bankrekening NL05 INGB 0000 1398 04 
t.n.v. Prot Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O), o.v.v. Diaconie. 

LIESBETH VD LUGT, NAMENS DE DIACONIE

Actie kerkbalans 2022

In januari 2022 wordt weer de actie kerkbalans 
gehouden. De enveloppen worden bij u thuis 
afgeleverd. Maar ze worden niet opgehaald. Wilt u de, 
bijgesloten, antwoordenveloppen terugsturen naar het 
antwoordnummer wat op de envelop staat.
Als ik de antwoordenveloppen terugkrijg, krijgen wij 
een goed beeld wat wij aan vrijwillige bijdragen mogen 
ontvangen.

Alvast bedankt namens de kerkrentmeester,

AREND SELIER 



7

REKENING & VERANTWOORDING
Punten uit de kerkenraadsvergadering van 
21 september 2021

Na de opening van de vergadering vertellen de drie 
colleges over hun jaarplannen voor 2022. Naast drie 
aftredende ambtsdragers zijn er vier gemeenteleden 
bereid gevonden om het ambt te aanvaarden (zie elders in 
deze Samen). Zo blijven de colleges op sterkte. Voor het 
aanstaande winterseizoen staan er vanuit ‘Engelmundus 
en meer’ zes voorstellingen op zondagmiddagen gepland. 

‘Koffie op woensdag’ gaat in ieder geval door tot eind van 
dit jaar. In december wordt deze activiteit geëvalueerd 
waarbij al dan niet besloten wordt deze activiteit voort 
te zetten. Deze activiteit vindt om de veertien dagen 
plaats, in de oneven weeknummers. In november gaan de 
maandelijkse oecumenische koffie-ochtenden weer 

Doe jij mee met The Passion Velsen 2022?

Op 9 april 2022 vindt er 
misschien een nieuwe 
versie van the Passion 
Velsen in de tuinen van de 
Engelmunduskerk in Oud Velsen plaats. Ben jij er bij? Een 
aantal commissieleden heeft de koppen weer bij elkaar 
gestoken om te kijken of een nieuwe uitvoering mogelijk 
gaat zijn. We repeteren op maandag avond en starten na 
de kerstvakantie, de generale repetitie is op 8 april en het 
optreden op 9 april.
We zoeken (vooral) mannen, mannen in het koor en 
mannen voor een rol. Maar vrouwen zijn natuurlijk ook 
welkom.
Wie doet er mee aan dit heerlijke zang project vol 
Nederlandstalig Pop & Rock materiaal?

Wij zoeken jou!
Meld je aan via onderstaand emailadres voor
18 november!!!

MAARTEN REDEKER, GEMMA SELIER, AREND SELIER
YVONNE BAX (YVONNEBAX@ZIGGO.NL)

Herdertjestocht/ kerstviering met het gezin

Wij zijn op zoek naar glazen potjes die we kunnen 
gebruiken tijdens de verschillende vieringen die op handen 
zijn in de maand december.

De opening moet zo groot zijn dat er een waxinelichtje in 
kan. 

De potjes mag u bij
ds. Joke Zuidema (Meervlietstraat 131) of bij
Yvonne Bax (Velserdijk 2) bij de voordeur zetten.

Dank u wel voor het sparen!

van start. Ook worden er dit winterseizoen twee creatieve 
workshops georganiseerd. Op dit moment draait de 
kinderkerk om de week. In de kinderkerkvergadering van 
oktober wordt besloten op welke manier de kinderkerk 
verder zal gaan. Een eerste versie van de profielschetsen 
van de gemeente en de nieuw te beroepen predikant 
worden besproken. Met het oog op het beroepingswerk 
past de kerkenraad ook de plaatselijke regeling op het 
punt van het aantal ambtsdragers aan. Op 11 oktober is 
er o.l.v. classispredikant Peter Verhoeff een vergadering 
van de moderamina van de Ichthuskerk en de Ichthuskerk 
om te onderzoeken op welke punten voorgezette 
samenwerking mogelijk is.

Verder is de begeleidende brief voor de Actie Kerkbalans 
opgesteld. De diakonie gaat samen met de diakonie van 
de Ichthuskerk onderzoeken of een gezamenlijk project 
mogelijk is. De ouderlingen gaan zich bezinnen op het 
pastoraat en het organiseren van een nieuwe wijkindeling. 
Op een vraag van de kerkrentmeesters besluit de 
kerkenraad om bij de Actie Kerkbalans voor alle wijken een 
antwoordenveloppe bij te voegen. De voorbereidingen voor 
het Rondje rond de Engelmunduskerk lopen voorspoedig. 
Alleen worden er vanwege een aantal afzeggingen nog 
enkele vrijwilligers gezocht.                  

                                                                             DS. KEES LOUS
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Nieuws van de voorzitter van de kerkenraad

In de dienst van 12 december a.s. zullen 4 nieuwe 
ambtsdragers worden bevestigd:
Esther Filius als ouderling, Dirk Tamerius als diaken, Dick 
de Haan en Jan Frans Manten als kerkrentmeester. We zijn 
als kerkenraad blij met deze nieuwe mensen. Jan Frans en 
Dirk vervulden deze taak al eerder. Dick ook, in een andere 
gemeente.

Jan Frans zal als kerkrentmeester/penningmeester ook 
zitting hebben in een groep van 6 gemeenteleden , met 
ervaring in kerkenwerk en organisatie, die met hem zoeken 
naar nieuwe mogelijkheden voor de toekomst van onze 
kerk en gemeente. Een adviescommissie.
We zijn als gemeente nog niet financieel bedreigd. Maar 
we worden wel kleiner en ouder en willen natuurlijk blijven 
bestaan en liefst een beetje groeien. Kan er iets anders? 
Soms moet je eens fris van de lever tegen bekende dingen 
aankijken. Dat gaat deze commissie doen.
We hopen dat zij met interessante nieuwe voorstellen/
adviezen zal komen voor de kerkenraad. 

3 kerkenraadsleden die hun sporen ook verdiend hebben, 
leggen hun ambt neer in de dienst in de week daarvoor, 
5 december. We danken Heleen Westra voor haar jaren 
als diaken en wensen haar alle goeds in haar nieuwe 
woonplaats! We danken Pieter Bijker en Eduard Cornet 
voor hun inzet als kerkrentmeester. Zo hebben ook zij 
meegebouwd aan onze gemeente en haar toekomst.
De kerkenraad zal van hen afscheid nemen in de 
vergadering van 23 november a.s. Dan zullen we ook alle 
papieren in orde hebben - inclusief de profielschets van 
de gemeente en van de te beroepen predikant - om op 
te sturen naar de commissie van de landelijke kerk die 
goedkeuring moet geven aan ons beroepingswerk.

De profielschetsen zijn - ter goedkeuring door de 
kerkenraad - gemaakt in een kleine commissie bestaande 
uit Dirk Tamerius, Thera Talens, Ingrid Rasmussens en 
Anne Helmers.

Op 11 oktober ontmoetten de moderamina (dagelijks 
bestuur) van de Ichthuskerk en de Engelmunduskerk 
elkaar, in een gesprek met classispredikant
ds. Peter Verhoeff (rechts).

Alle Noord-Hollandse gemeenten, ook de Hervormde 
Gemeente van de Kanaalstraat, richten zich tot
ds. Verhoeff om mee te denken over de toekomst.
We zitten allemaal met dezelfde vragen!
We bespraken wat we op den duur samen kunnen doen. 
De Samen-onder-een-Dak diensten zijn voor volgend jaar 
in ieder geval al weer gepland. Een vervolggesprek staat 
gepland op 14 februari. Wat er ook gebeurt in de toekomst, 
het is belangrijk dat we elkaar kennen!

Ds. Verhoeff zei dat wij blij mogen zijn met de ruime 
bezetting van onze kerkenraad!

ANNE HELMERS, VOORZITTER KERKENRAAD

Bloemengroet

De bloemen uit de
Engelmunduskerk gingen
met onze hartelijke
groeten naar onze
gemeenteleden 

3 oktober Mevrouw van Dam - de Bruin

10 oktober De heer Cornet
 Mevrouw de Graaf - de Krijger

17 oktober De heer Brandenburg
 Mevrouw Bierling - Wolthuis

24 oktober De heer Wijnand

31 oktober Mevrouw Rathman - van Buuren
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UIT DE KERKBANKEN
Derde golf

Ik voelde mij al heerlijk vrij,
en dacht: ”Corona is voorbij”
de prikken in de arm gegeven
bracht heel ons volk weer leven.

Maar door ‘t inenten te weren,
en de oproep te negeren
komt de derde golf op gang
en duurt de crisis extra lang. 

Mensen in het hele land,
gebruik nu even je verstand
en help in vredesnaam te strijden
om Corona te vermijden. 

Ziekenhuizen stromen vol
niet met zieken die het behoeven,
maar met lui die voor de lol
de prik niet in hun leven hoeven. 

Kom nu eindelijk voor de draad,
ik verschaf U goede raad,
en verricht Uw plicht,
dat brengt het land weer licht. 

MARTHA VAN DER DUIN

NIEUWS UIT DE PASTORIEËN
NIEUWS VAN DS. LOUS

VIERING HEILIG AVONDMAAL OP 14 NOVEMBER                                  
Op het moment van schrijven zijn de coronamaatregelen 
juist weer aangescherpt. Toch willen we als gemeente op 
14 november het Heilig Avondmaal vieren. Met een groep 
betrokkenen en met medeweten van de coronacommissie 
die de kerkenraad adviseert, is gekeken naar de 
mogelijkheden die ons ter beschikking staan om het Heilig 
Avondmaal op een goede en veilige manier te vieren. 
Onder de gegeven omstandigheden gaat het dit keer 
anders dan u gewend bent.

Als eerste is het gebruik van mondkapjes in de kerk 
weer verplicht bij het lopen. Wanneer u naar de 
groengestickerde zitplaatsen bent begeleid, kan het 
mondkapje weer af. Het gebruik van het mondkapje heeft 
gevolgen voor de manier waarop brood en druivensap 
worden uitgedeeld. Na de orde voor de viering van 
het Heilig Avondmaal vieren eerst de dienstdoende 
ambtsdragers achter de tafel het Heilig Avondmaal. 
Daarna wassen zij de handen en doen zij hun mondkapjes 
op. De gemeenteleden blijven bij de bediening van het 
Heilig Avondmaal op hun plaatsen in de kerk zitten: de 
eerste ambtsdrager komt langs met matse, de tweede 
met een bekertje druivensap en de derde met een blad om 
het lege bekertje in ontvangst te nemen. Om vergissing 
tussen wijn en druivensap te voorkomen, is er in deze 
bijzondere omstandigheden voor gekozen om in ieder 
geval voor deze keer alle bekertjes met druivensap te 
vullen. De matse wordt u aangereikt zodat er slechts één 

gewassen hand in contact 
komt met de stukjes matse 
op de schaal. De bekertjes 
met druivensap kunt u zelf 
van het blad pakken. Zoals 
alle diensten op zondag 
wordt ook deze dienst met 
beeld uitgezonden. Het vak met de stoelen komt in beeld. 
Wilt u liever niet in beeld komen, dan kunt u dit bij de 
welkomstdienst aangeven. Zij begeleiden u naar een plek 
in het achterste gedeelte van de kerk. Met inzet van ieder 
hopen we met elkaar een goede avondmaalszondag te 
beleven!

KOFFIEDRINKEN NA DE DIENST           
De Goede Herderzaal is te klein om met de (meeste) 
kerkgangers op een verantwoorde manier met onderling 
voldoende afstand koffie te drinken. Daarom is het 
koffiedrinken na de dienst tot nader bericht gestopt.

LAATSTE ZONDAG VAN HET KERKELIJK JAAR  
Zondag 21 november is de laatste zondag van het kerkelijk 
jaar. Op deze zondag gedenken wij voor Gods aangezicht 
en in ons midden degenen die ons in het achterliggende 
kerkelijk jaar aan de dood ontvallen zijn. Samen staan 
wij in onze gemeente stil bij hen die wij hebben moeten 
loslaten. Het is een dienst van terugkijken en herinneren, 
maar ook een dienst van geloof en hoop en liefde. 
Nabestaanden kunnen bij de gedachtenis een kaarsje 
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NIEUWS VAN DS. ZUIDEMA

De afgelopen tijd heb ik wat meer vergaderingen binnen 
de gemeente bezocht om meer thuis te raken binnen 
de gemeente. Het is mooi om te merken hoe actief veel 
gemeenteleden zijn en wat er allemaal georganiseerd 
wordt.

Zelf ben ik betrokken bij het organiseren van de 
herdertjestocht in december; fijn dat we dit weer kunnen 
organiseren! Daarnaast hopen we ook weer een Passion 
te organiseren rond Pasen volgend jaar. En samen met de 
jeugdouderling, Yvonne Bax, en met de kinderkerk komt er 
dit jaar een kinderkerstfeest op 24 december, vroeg in de 
avond. Elders leest u daarover meer van Yvonne.

Als ik deze bijdrage schrijf, ligt 4 november nog in de 
toekomst. Een avond, waarop Yvonne en ik gemeenteleden 
tussen de 20 en 45 jaar hopen te ontmoeten. We zouden 
graag met hen in gesprek. Wat hebben wij te bieden aan 
deze leeftijdsgroep, die we vaak missen in onze kerk? We 
hopen op een vruchtbare avond.

Ik wens u al het goede voor de komende herfsttijd. Pas 
goed op uzelf, of, om het te zeggen met de inmiddels 
bekende spreuk, die vanuit Heerenveen de Protestantse 
Kerk is binnengekomen: Houd moed, heb lief! 
Ds. Joke Zuidema

aansteken voor hun overleden dierbare. Dat gebeurt 
voorin de kerk. Bij het noemen van de naam van hun 
overleden dierbare kunnen zij naar voren komen om een 
gedachteniskaars aan de grote paaskaars te ontsteken. 
Daarbij hebben wij te maken met de privacywetgeving. 
Wanneer u naar voren loopt, komt u in beeld: de dienst 
wordt uitgezonden. Wanneer u niet in beeld wilt komen, 
kunt u bij het noemen van de naam van uw dierbare gaan 
staan. In dat geval steekt een ambtsdrager voor u de kaars 
aan en plaatst die in de kaarsenhouder. Verder hebben 
we mogelijkerwijs te maken met een aanscherping van de 
coronamaatregelen. Op het moment van schrijven is dat 
nog niet bekend. De kerkenraad zal dan handelen naar de 
dan ontstane omstandigheden. Voorganger in deze dienst 
is onze oud-predikant ds. Ben Helmers. Zelf ben ik op die 
dag in de Ichthuskerk voorganger.

OECUMENISCHE KOFFIE-OCHTENDEN        
Na ruim anderhalf jaar maken we een nieuwe start met 
de oecumenische koffie-ochtenden. Het wordt eentonig: 
net als voor zoveel andere kerkelijke activiteiten geldt 
ook voor deze bijeenkomsten dat ze doorgaan onder 
voorbehoud van de dan geldende coronamaatregelen. Net 
als in het verleden zitten we weer op de derde donderdag 
van de maand. We beginnen om 10 uur. De eerste twee 
bijeenkomsten staan gepland op:                         
• 18 november in de Nieuwe Kerk, gebouw De Rank,
   Kon. Wilhelminakade 265
• 16 december in de Petrakerk, Spaarnestraat 8         

Deze twee gemeenten hebben de grootste zaalruimte, 
zodat de gepaste afstand tot elkaar daar het beste te 
realiseren valt.

STOEIEN-MET-TEKSTEN              
Elders in dit blad kunt u lezen over het verheugende feit 
dat we maar liefst vier gemeenteleden bereid hebben 
gevonden ambtsdrager te worden. 12 december bleek de 
beste datum voor de bevestigingsdienst te zijn. Op die 
dag had ik ook een stoeien-met-tekstendienst gepland. 
Die gaat dus helaas niet door. Voor wat betreft deze 
bijeenkomsten pakken we de draad in het nieuwe jaar 
weer op.

GROET       
Vanuit ’t Roode Hart 9 een hartelijke groet aan u allen! 
We zijn blij dat we als kerkelijke gemeente weer in de 
gelegenheid zijn om allerlei activiteiten te organiseren. 
Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat de 
coronapandemie nog niet ten einde is en dat er mogelijk 
weer beperkende maatregelen worden afgekondigd die 
van invloed kunnen zijn op kerkdiensten en op andere 
activiteiten. Desondanks hoop ik toch weer velen van u in 
de komende periode te ontmoeten!                                                                      

                                               DS KEES LOUS

IN MEMORIAM
Op 21 oktober overleed op de 
leeftijd van 91 jaar
Elsje Schaper-van der Veen. 
Elsje is geboren in 2e 
Exloërmond, als tweede in 
een gezin van zes kinderen. 
Ze had een fijne jeugd in Drenthe. Later is ze met haar man 
meegegaan naar IJmuiden, waar ze eerst heimwee had, 
maar later toch goed kon wennen. 
Ze kregen samen één zoon, Hein, en later hun 
schoondochter Els, die als een dochter voor haar was. Blij 
waren ze ook met de komst van hun kleindochter Julia.
Elsje Schaper was een positieve en nuchtere vrouw. Ze hield 
van mensen om zich heen. Ze nam ook graag deel aan Open 
Vensters, tot het niet meer ging. Vorig jaar kreeg ze van de 
specialist te horen dat ze niet meer beter kan worden. Ze 
heeft iedereen verbaasd dat ze toch nog een jaar verder 
leefde, met behulp van de zuurstof.
Op 29 oktober hebben we afscheid van haar genomen in 
een dienst in het Crematorium Westerveld. Psalm 23 stond 
centraal, net als bij het overlijden van haar man, bijna 18 
jaar geleden.We wensen haar zoon en schoondochter, haar 
kleindochter en overige familie, veel kracht en troost toe bij 
het gemis. 

DS. JOKE ZUIDEMA
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KERKNIEUWS UIT DE REGIO
Herdenking gevallenen op zee

SCHEEPSRAMPEN HERDACHT

Op zondag 14 november worden in de Nieuwe Kerk 
aan de Kanaalstraat in IJmuiden de gevallenen op zee 
herdacht. Om 15:30 begint de dienst die in het teken 
staat van mensen die leven en werken op zee. De 
herdenkingen maken deel uit van een traditie die na de 
Tweede Wereldoorlog is begonnen. In IJmuiden hebben 
de herdenkingen een 
extra lading gekregen 
na de rampen met 
de IJM-31, Alkmaar 
in 1952, de IJM-60 
Catharina Duyvis in 
1953 en de FD-141, 
Larissa in 1994. 
In 2001 verging de 
kotter VICTORY 
waarbij de vier 
opvarenden het leven 
lieten. 

De samenkomst 
wordt geleid door vier 
voorgangers. Dat zijn 
de dominee van de 
Nieuwe Kerk, interim 
predikant Sicco Zijlstra, de pastoor van de Oud-Katholieke 
Parochie, Harald Münch, havendominee Leon Rasser 
en Rooms Katholieke lekenvoorganger Jan Ham die de 
herdenkingsrede zal uitspreken. Muzikale medewerking 
wordt verleend door organist Ary Rijke en een blaas 
ensemble, met o.a. bassist Dick Wardenier uit IJmuiden.

Als meest bijzondere moment in de dienst wordt echter 
de minuut stilte ervaren waarbij gedacht wordt aan ‘hen 
die zijn in nood op zee’. Daarna wordt het ‘zeemanslied’ 
gezongen, O eeuw’ge Vader sterk in macht. 

Na afloop kan er koffie en thee gedronken worden in het
wijkgebouw “De Rank” 
achter de kerk. Dan 
is er gelegenheid 
om na te praten en 
nabestaanden een 
hart onder de riem te 
steken. 

Een ieder die zich 
verbonden voelt met 
mensen die leven en 
werken op zee is van 
harte uitgenodigd de 
dienst bij te wonen.

U kunt de dienst 
ook online volgen 
via "kerkdienst 
luisteren", maar ook de 

uitzendingen meevieren met geluid en film via YouTube.
Inloggen kan direct via de website van De Nieuwe Kerk:
https://www.denieuwekerk.nl/

FOTO: De CATHARINA DUYVIS, IJM.60 die in een vliegende 
storm is vergaan - foto archief B. v.d. Kruk

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

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

“Er zijn mensen die meer eten dan honger hebben en mensen die 
meer honger dan eten hebben”.
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WIJ HEBBEN GELEZEN
Historische achtergronden van de staat 
Israël

PIKETPAALTJES VOOR HET CONFLICT
Boekenkasten zijn inmiddels volgeschreven over het 
Arabisch-Israëlisch conflict.
Zonder veel moeite kun je daarbij die boeken sorteren in 
boeken die vanuit een pro-Israëlisch of vanuit een pro 
Palestijns perspectief zijn geschreven. Dat roept al snel 
de vraag op: hoe zit het nu echt? Valt er iets zinnigs te 
zegen over de achtergronden en oorzaken van dit conflict 
dat zich al zolang voortsleept? In een korte serie gaan we 
daarnaar op zoek.

Eerst is het goed om daarbij een aantal piketpaaltjes te 
slaan. Daarmee bedoel ik: vijf basisovertuigingen om dit 
conflict zo open en eerlijk mogelijk te bestuderen.

1. Veel boeken gaan of over Israël of over Palestina, 
waarbij een van beide bevolkingsgroepen de hoofdpersoon 
is en de andere groep vaak een negatieve bijrol vervult. 
Dit is vanuit historisch perspectief problematisch. De 
geschiedenissen van Joden en Arabieren in het Heilige 
Land zijn zo met elkaar verweven geraakt, dat het eigenlijk 
niet goed mogelijk is om ze los van elkaar te vertellen. Wie 
dat toch doet, vertelt al gauw slechts het halve verhaal. 
Dit betekent dat de geschiedenis van het conflict alleen 
als een ‘vervlochten geschiedenis’ goed verteld kan 
worden. Terwijl het zionisme de geschiedenis van de 
Arabieren in het Heilige Land diepgaand heeft beïnvloed, 
heeft de aanwezigheid van de Arabieren de geschiedenis 
van het zionisme en Israël op haar beurt eveneens sterk 
doortrokken.

2. Wie deze ‘vervlochten geschiedenis’ wil vertellen, 
met daarin oog voor de visies, acties en emoties van 
beide kanten, moet kiezen voor neutraal taalgebruik. 
Woordgebruik sorteert iemand vaak al voor. Wie over de 
Onafhankelijkheidsoorlog van 1948 spreekt, neem het 
Israëlische perspectief aan. Wie dezelfde gebeurtenis 
als de Nakba betitelt, dus als de catastrofe, kijkt vanuit 
het Palestijns perspectief. Wie recht wil doen aan beide 
perspectieven, moet kiezen voor een neutrale term, zoals 
‘de Eerste Arabisch-Israëlische Oorlog’ of de ‘Oorlog van 
1947-1949’. Dat schept de ruimte om te laten zien dat 
die oorlog voor de één onafhankelijk en voor de ander 
catastrofe betekende.

3. Het neutrale taalgebruik werkt ook door in de principiële 
keuze om dit conflict te bestuderen aan de hand van 
algemeen gangbare historische theorieën. Vaak wordt 
van het conflict iets heel bijzonders gemaakt, waarbij 
gewone theorieën buitenspel worden gezet. Zionisme is 
dan bijvoorbeeld opeens een heel apart fenomeen, niet 
te vergelijken met alle andere nationale bewegingen uit 
dezelfde periode. Dit apart positioneren leidt ertoe dat een 
goed gefundeerd gesprek nauwelijks meer mogelijk is, 
omdat een gemeenschappelijke basis ontbreekt.

4. De verhouding tussen Joden en Arabieren moet 
niet vanuit het heden worden gelezen, maar vanuit de 
historische situatie zelf. Het verleden moet als open 
beschouwd worden. Dat laat zien dat het helemaal geen 
historische wet is dat Joden en Arabieren niet kunnen 
samenleven en niet tot vrede zouden kunnen komen. 
In het verleden zijn er allerlei mogelijkheden daartoe 
geweest. Juist dat besef zorgt ervoor dat we niet verstrikt 
raken in een ‘finalisme’, een visie waarbij de huidige 
situatie als de norm geldt en onze blik versmalt.

5. Ten slotte, juist omdat deze geschiedenis zozeer het 
heden raakt en Israëli’s en Palestijnen er hun identiteit op 
stoelen, is het eens te meer van belang om steeds terug 
te gaan naar de bronnen zelf. Niet op wat allerlei websites 
en pamfletten wordt geschreven, moet leidend zijn. We 
moeten de historische bronnen zelf lezen en de archieven 
nauwkeurig bestuderen. De toegang tot de bronnen 
betekent bovendien dat we vaak alleen maar voorzichtig 
iets kunnen zeggen over wat er de laatste dertig jaar is 
gebeurd. Voor de periode daarvoor zijn de Israëlische 
archieven geopend en het recente onderzoek is al met veel 
verrassende nieuwe perspectieven gekomen.

NATIONALISMEN ALS ANTWOORD
Aan het einde van de negentiende eeuw werd de politieke 
stabiliteit van Europa en het Midden-Oosten steeds meer 
ondergraven. Eeuwenlang hadden grote multi-etnische 
keizerrijken de kaart gedomineerd. Veel verschillende 
volkeren en religies leefden daarin samen in loyaliteit aan 
een keizerlijke dynastie.
In al die rijken vond een vergelijkbaar proces plaats: 
groepen die dezelfde taal spraken, vaak ook een cultuur 
en religie deelden, gingen zich steeds meer als een 
zelfstandige ‘natie’ beschouwen. Een natie bovendien die 
niet alleen cultureel, maar ook op politiek vlak het heft 
in eigen handen wilden nemen. Rechten voor de eigen 
groep en het liefst onafhankelijkheid, dát werd het devies. 
Dit gold evenzeer voor de Polen en Serviërs als voor de 
Koerden en Egyptenaren. Het Habsburgse, Russische, 
Duitse en Ottomaanse Rijk werden voortaan gezien als 
Völkergefängnisse, grote gevangenissen van volkeren.

ZIONISME GEBOREN
Terwijl veel ideologen voor zichzelf de kaart van de regio 
al aan het herschikken waren, rees de vraag: wat moet er 
met de Joden gebeuren? Als de keizerrijken verdwijnen en 
elk volk zijn eigen grondgebied en staat krijgt, hoe moet 
het met de Joden? Terwijl het voor de meeste volkeren 
mogelijk was om er min of meer een grens omheen te 
trekken, kon dat bij de Joden niet. Zij woonden verspreid 
over Europa en het Midden-Oosten en werden daardoor 
zelfs als hinderlijke groep gezien, die een etnisch-
homogene natiestaat in de weg stond.
Vanaf dat moment was het ‘Joodse probleem’ geboren. 
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Dat liet Joden niet onberoerd. Zij gingen op zoek naar 
mogelijke oplossingen. Sommigen zetten zich in voor het 
behoud van de bestaande multi-etnische rijken, anderen 
probeerden zich bij een lokale nationale beweging aan te 
sluiten. Daar werden ze vaak al buitengesloten. Een deel 
probeerde in Oost-Europa een eigen autonoom Joods 
gebied te verwerven. Een groep redeneerde echter dat 
Joden helemaal niet zo anders waren: net als elke andere 
bevolkingsgroep hadden ze een eigen taal, het Hebreeuws, 
cultuur en religie. Ook zij waren een natie en zij wilden 
politiek zelfbestuur in het oude, Bijbelse land Israël. De 
Joodse nationale beweging, het zionisme, was geboren.

OOK ARABISCH NATIONALISME KWAM OP
Vanaf 1881 kwam migratie op gang van Joden uit de 
Europese rijken en uit Jemen naar het Heilige Land. Met 
de stichting van de officiële zionistische beweging in 1896 
gingen zich bovendien Joodse diplomaten hard maken 
voor de verwezenlijking van het Joodse zelfbestuur.
Het Heilige Land maakte destijds deel uit van het 
Ottomaanse Rijk en vormde met het huidige Syrië, Libanon 
en Jordanië een grote provincie.

Daarin was in diezelfde periode een eigen Arabisch 
nationalisme opgekomen, dat zich tegen de Ottomanen 
keerde. De droom die deze nationalisten najoegen was 
vergelijkbaar met de zionisten: ook zij wilden een eigen 
thuisland, het liefst een groot pan-Arabisch rijk waarin  
iedereen die de Arabische taal en cultuur met elkaar 
deelde politiek verenigd zou zijn.
Het was de Eerste Wereldoorlog die voor beide nationale 
bewegingen grote consequenties kreeg. De grote 
keizerrijken verdwenen, nieuwe natiestaten kwamen 
daarvoor in de plaats. Veel nationale bewegingen 
vierden hun succes. Ook het zionisme en het Arabisch 
nationalisme konden gaan oogsten. Maar dat ging niet 
zonder aanzienlijke problemen.

In de volgende aflevering
Hoe zijn de Britten eigenlijk in het Heilige
Land terechtgekomen en welke gevolgen had de Britse
aanwezigheid op het Arabisch-Israëlische conflict?

Slavernij

De VU en de PThU 
gaan onderzoek doen 
naar de betrokkenheid 
van kerken bij slavernij 
en kolonialisme. 
Het onderzoek 
wordt uitgevoerd 
door kerkhistorici, 
kunsthistorici en 
theologen, en vindt 
plaats met medewerking 
van de Protestantse 
Kerk.

Natuurlijk ben ik niet 
tegen onderzoek. Toch 
denk ik dat de uitkomst 
van dit onderzoek voorspelbaar is en weinig nieuw licht 
op de zaak zal werpen. Dat kolonialisme uitbuiting was en 
slavernij misdadig, is immers al vele malen vastgesteld. 
Terecht. Nu gaat dit onderzoek specifiek over de rol 
van kerk en theologie. Maar ook dat is bepaald geen 
onontgonnen terrein.

Het is bekend dat de kerk soms vooropging en 
kolonialisme en slavernij theologisch werden 
gelegitimeerd. Soms ook verzette de kerk zich. Van de 
17e eeuwse Middelburgse predikant Bernardus Smytegelt 
is bekend dat hij fel tegen slavernij preekte (‘Die een 
mens steelt, zegt God, zal zeker gedood worden’). Maar 
vaker deed de kerk wat de rest van toenmalig Nederland 
ook deed. Men deed niets, omdat men kolonialisme en 
slavernij normaal vond.

Het is niet normaal, daar zijn we inmiddels wel achter. 
Goed daarom dat de Raad van Kerken in 2013 namens alle 
aangesloten kerken (inclusief natuurlijk de Protestantse 
Kerk) diepe spijt betuigde en uitsprak: ‘Als kerken weten 
we ons deel van dit schuldig verleden en moeten we 
vaststellen dat theologie in bepaalde omstandigheden 
misbruikt is om slavernij te rechtvaardigen'.

Ik onderschrijf die verklaring volledig. Kolonialisme 
en slavernij zijn zonde. Voor God en mensen. Zonder 
voorbehoud. Maar ik vraag me dus wel af of nieuw 
onderzoek en nieuwe spijtbetuigingen veel toevoegen 
aan hetgeen onder andere in 2013 is gezegd. En of het 
- sommigen willen dat graag - helpt om straatnamen 
wijzigen omdat die verwijzen naar een beschamend 
verleden.

De slachtoffers van toen help je met dit alles zeker niet 
meer. En de slachtoffers van hedendaags kolonialisme 
en moderne slavernij ook niet. Want laten we ons niet 
vergissen: beide komen nog steeds voor. Kinderen 
in ontwikkelingslanden worden nu uitgebuit, het rijke 
Noorden vreet het Zuiden vandaag leeg. En als we nog een 
paar inferieure vaccins over hebben, dan sturen we die wel 
naar Afrika.
Slavernij en kolonialisme zijn van alle tijden. Voor wat er 
in het verleden gebeurde is terecht spijt betuigd. Maar het 
gebeurt nog steeds. En het zou mij een lief ding zijn als 
onderzoek dát blootlegde en de kerk zich dáár hard voor 
maakte. Want kolonialisme en slavernij zijn grove zonden. 
Voor God en mensen. Nu.

PETER VERHOEFF - CLASSISPREDIKANT
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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

Uitvaartcentrum IJmuiden: 
Vertrouwd dichtbij

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

Vrede in de hondentuin

Het hondenpark is een 
plaats van ontmoeting. 
Tijdens de allereerste 
lockdown konden we 
er als Jeruzalemse 
buurtbewoners fijn zitten 
kletsen.
Hondenbezitters waren 
toen de enigen die 
mochten wandelen en 
het park ligt verscholen 
achter bosjes op een 
heuvel. Er groeiden nieuwe vriendschappen.

Ton alles vrijer werd en de joggende Arabische vrouwen uit 
buurtdorpen terugkeerden, kwamen daar ook steeds meer 
honden vandaan met hun baasjes. Beide verschijnselen 
duiden op modernisering maar ook op de beperkingen 
ervan. Dat joggen komen vrouwen in sportieve kleding 
in onze wijk doen, omdat ze in hun eigen omgeving 
worden lastiggevallen. Honden zijn in Palestijnse dorpen 
meestal nog mishandelde zwervers, maar maken nu 
duidelijk opkomst als huisdieren, goed verzorgd als 
de onze. Problematischer zijn de jonge mannen, die 
honden zien als toevoeging aan hun overgewaardeerde 
mannelijkheid. Dat zijn dezelfden die de joggende vrouwen 
niet verdragen. Zij komen met rottweilers en pitbulls en 
claimen het park, terwijl ieder ander afdruipt.

De vrees dat ‘ons’ hondenpark door Palestijnen werd 
overgenomen verdween, nadat binnen hun eigen sector 

werd geregeld dat zij pas in de avonduren komen. Zij zijn 
‘nacht-gasten’. Een enkele keer is er een flinke vechtpartij 
tussen telgen uit de oude Palestijnse elite, die in de betere 
buitenwijken wonen en degenen die zij aanduiden als 
peasants en gangsters uit de omringende dorpen in de 
Westbank. Wij staan daar buiten, horen soms in de verte 
blaffen en grauwen en rapen de volgende ochtend troep 
van eten en drankjes op.

Hannah is een jonge studente, Palestijns. Ze komt uit 
zo’n vooraanstaande Jeruzalemse familie. Ze hoort als 
wij bij de ‘dag-gasten’ met gewone honden. Dankzij haar 
Jordaanse paspoort mag ze van de Jordaniërs dat land 
bezoeken, maar zich er niet vestigen. Aan de Britten 
hield ze niets over en bij ons – aangeduid als ‘Israëlische 
bezetter’- is zij permanent resident, te trots op haar 
Palestijnse identiteit om Israëlisch staatsburgerschap aan 
te vragen. Een aparte Palestijnse staat op de Westbank 
wil ze niet, want di zou corrupt en gewelddadig zijn met 
de peasants en gangsters aan d macht. Door onze nieuwe 
‘nationaliteitswet’ voelt ze zich bedreigd, iets verder 
naar buiten geplaatst dan voorheen en dat zou voor 
haar een negatieve reden kunnen zijn om toch Israëliër 
te worden, met als doel niet te worden ingedeeld bij die 
Palestijnse staat. Het liefst zou ze de stap naar Israëlisch 
staatsburgerschap passief willen ondergaan, als het hele 
gebied één gemengde staat wordt, die wat haar betreft 
Israël mag heten. Ingewikkeld blijft het hier wel.

CHAYA BRASZ IS HISTORICUS EN PUBLICIST EN
WOONT SINDS 1985 IN ISRAËL

De armen staan niet dichter bij God, maar wel staat God dichter bij
de armen. 

BOB GOUDZWAARD



•	 FILM, VIDEO,
 DIA’S  & AUDIO
 DIGITALISEREN
	 kleinbeeld, grootbeeld,
 halfkleinbeeld, pocketformaat, 

foto’s, bandrecorder-spoelen,
 cassettebandjes, mini disc

• FOTO’S PRINTEN
	 canvas, aluminium, forex,
 plexiglas, hout, papiersoorten

• FOTO’S ONTWIKKELEN & AFDRUKKEN

FOTO LOEK ANDERSON
T H E  T R A N S F E R S H O P

Trompstraat 1-5    1971 AA IJmuiden     info@elta.nl

FOTO LOEK ANDERSON     tel. 0255 53 58 18
DRUKKERIJ ELTA                tel. 0255 51 11 91

Kerstaanbieding
De mooiste kerstkaarten laat je printen
bij ELTA met een persoonlijke foto erop.
U heeft al een kerstkaart voor

25 cent per stuk 
incl. envelop

Voor een goed advies
en ruime keuze

Ook uw adres voor 
elastische kousen en steunpanty's

DROGISTERIJ PARFUMERIE

Ritskes
Frans Naereboutstraat 66  

1971 BP IJmuiden  
Tel.: (0255) 51 5207  
Fax: (0255) 515964



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

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

• 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

Protestantse Gemeente te Velsen-Zuid / IJmuiden-Oost

Bezoekadres
Kerkplein 1
Velsen-Zuid

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

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

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 taxi-service 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


