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Bovenstaande regel is te vinden in het vijfde couplet van 
het prachtige lied ’Door goede machten trouw en stil 
omgeven’. Het lied is geschreven door de Duitse predikant 
Dietrich Bonhoeffer en is in het Nederlands vertaald 
door Jan Willem Schulte Nordholt. In ons liedboek is het 
te vinden als lied 511. Het is opgenomen in de rubriek 
Kersttijd. Onder die rubriek valt ook de jaarwisseling.
De tekst van het gehele couplet luidt:

Laat warm en stil de kaarsen branden heden,
die Gij hier in het duister hebt gebracht,
breng als het kan ons samen, geef ons vrede.
Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht.

Breng als het kan ons samen, geef ons vrede’ bidt 
Bonhoeffer. Als predikant die zich verzette tegen het 
naziregime en dat verzet uiteindelijk met de dood moest 
bekopen, wist hij dat heel vaak dingen niet mogelijk 
waren. Waar hij naar verlangde, verhinderden de vaak 
barre omstandigheden te midden waarvan hij verkeerde.                                                                         
In totaal andere omstandigheden, bijna 80 jaar later, 
herkennen wij plotseling die bede van Bonhoeffer. Te 
midden van de coronacrisis willen wij graag samen zijn 
in deze decembertijd, de tijd rond kerst. Dat willen we 
uiteraard graag als familie en gezin, maar dat willen we 

ook zo graag als gemeente, als geloofsgemeenschap. 
We willen graag samen en zingend de geboorte van onze 
Heer vieren. ‘Als het kan…….’, want de corona steekt 
een stokje voor dat ‘samen’. Het kan niet, in ieder geval 
niet zoals wij het graag zouden willen. De corona duurt 
nu al zo lang. We raken er moedeloos van. Wanneer 
zijn we er eindelijk van bevrijd? Met slechte beperkte 
mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en te spreken, 
kan de eenzaamheid bezit van ons nemen. Misschien 
wel meer dan anders zijn wij op onszelf teruggeworpen. 
Buiten en binnen is het donker. Maar ook als dingen die 
wij graag willen, niet kunnen, valt er volgens Bonhoeffer 
daarnaast toch iets te weten. Daarnaast. Misschien wel 
daartegenover. Tegenover het gevoel van het niet kunnen, 
is er een weten. ‘Wij weten het, uw licht schijnt in de 
nacht’. In deze door corona gestempelde tijd rondom 
kerst mogen en moeten wij het van dat weten hebben. 
Het kerstkind werd geboren in een wereld waarin zo veel 
niet kan. Het duister van het niet kunnen. Precies in die 
duisternis schijnt Gods licht. We mogen weten dat met 
kerst dit licht volop is gaan schijnen. Door de duisternis 
heen. De duisternis heeft dat licht niet kunnen doven.                                                                                                                                     
Een gezegend kerstfeest toegewenst!

DS. KEES LOUS

Wij weten het, uw licht schijnt in de nacht

BIJ DE DIENSTEN
ENGELMUNDUSKERK

ZONDAG  19 DEC.: DIENST OM 10.00 UUR 4E ADVENT
Voorganger: ds. Ineke Clement
Ontvangstdienst: Ank en Wim Mak
Ouderling: Ingrid Rasmussens
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

VRIJDAG 24 DEC.: KERSTNACHTDIENST VERVALT
Overdag wordt een kerstmeditatie met lied en woord 
opgenomen welke ‘s avonds om 22.00 uur wordt 
uitgezonden, met medewerking van het gelegenheidskoor
Voorganger: ds. Ben Helmers
Ouderling: Yvonne Bax 
Diaken: Liesbeth van der Lugt
Organist: Syb Brink
Beeldregistratie: Dirk Tamerius
De collecten zijn voor de Diaconie en de Kerk

ZATERDAG 25 DEC: KERSTMORGEN KINDERKERSTDIENST 
OM 10.00 UUR
Voorganger: ds. Joke Zuidema
Ontvangstdienst: Jan en Gerda Hinloopen
Ouderling: Ingrid Rasmussens

Diaken: Heleen Westra
Kinderkerk: Alle leiding
Organist: Piet Dalebout
Beeldregistratie: Nils Rasmussens
De collecten zijn voor Kerk in Actie-Kinderen in de Knel en 
Kinderkerk
Aanmelden voor deze dienst

ZONDAG 26 DEC.: 2E KERSTDAG DIENST OM 10.00 UUR
Voorganger: ds. Ben Helmers
Ontvangstdienst: Petra de Hoog en Heleen Hoefakker
Ouderling: Adrie van der Pijl
Diaken: Krijn Gesink
Organist: Syb Brink
Beeldregistratie: Arend Selier
De collecten zijn voor de Diaconie en de Kerk

VRIJDAG 31 DEC.: OUDJAAR DIENST OM 16.00 UUR
Voorganger: ds. Ben Helmers
Ontvangstdienst: Adrie van der Pijl en Aad de Koning
Ouderling: Anne Helmers
Diaken: Ineke de Jong
Organist: Syb Brink
Beeldregistratie: Dirk Tamerius
De collecten zijn voor de Diaconie en de Kerk
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KERKDIENSTEN

ZONDAG 2 JAN 2022: NIEUWJAARSDIENST OM 10.00 UUR
Voorganger: ds. Kees Lous
Ontvangstdienst: Ineke en Wiebren van Broekhuijzen
Ouderling:Esther Filius
Diaken: Krijn Gesink
Vandaag geen Kinderkerk
Organist: Syb Brink
Beeldregistratie: Marco Bresser
De collecten zijn voor de Diaconie en de Kerk

ZONDAG 9 JAN.: DIENST OM 10.00 UUR
Voorganger: ds. Helga Frömming
Ontvangstdienst: Aafke Strooker en mw. Van der Putte
Ouderling:
Diaken: Dirk Tamerius
Kinderkerk: Henny de Wit
Organist: Piet Dalebout
Beeldregistratie: Jorgen Rasmussens
De collecten zijn voor de Diaconie en de Kerk

ZONDAG 16 JAN.: DIENST OM 10.00 UUR
Voorganger: ds. Kees Lous
Ontvangstdienst: Yvonne en Frits Vermeulen
Ouderling:
Diaken: Ineke de Jong
Kinderkerk: Mariëlle Manten
Organist: Syb Brink
Beeldregistratie: Nils Rasmussens
De collecten zijn voor De Protestantse Kerk en de Kerk

ZONDAG 23 JAN.: OECUMENISCHE DIENST VAN SCHRIFT 
EN TAFEL OM 10.00 UUR 
in de Ichthuskerk.
Onze Kerk is dicht (onder voorbehoud)
Voorganger: ds. Jeannet van Doorn
Diaken: Liesbeth van der Lugt

	 ENGELMUNDUSKERK	 ICHTHUSKERK	
 Kerkplein 1 Snelliusstraat 40    
      
19 dec 10.00 uur   4e Advent 10.00 uur   4e Advent
 ds. Ineke Clement ds. Buchner

24 dec Geen Kerstnachtdienst  Geen Kerstnachtdienst 
 Overdag opname kerstmeditatie met lied en 
 woord m.m.v. gelegenheidskoor.
 Wordt ’s avonds om 22.00 uur uitgezonden 
 ds. Ben Helmers

25 dec. 10.00 uur 1e Kerstdag, Kinderkerstdienst 10.00 uur 1e Kerstdag, Gezinsdienst
 ds. Joke Zuidema ds. Jeannet van Doorn 

26 dec 10.00 uur 2e Kerstdag 10.00 uur 2e Kerstdag
 ds. Ben Helmers ds. Kees Lous

31 dec 16.00 uur Oudjaar 16.00 uur Oudjaar
 ds. Ben Helmers ds. Kees Lous

2 jan 10.00 uur Nieuwjaarsdienst 10.00 uur
 ds. Kees Lous ds. Jeannet van Doorn

9 jan 10.00 uur 10.00 uur
 ds. Helga Frömming ds. Kees Lous

16 jan 10.00 uur 10.00 uur
 ds. Kees Lous ds. Ben Helmers

23 jan 10.00 uur Oec. dienst in de Ichthuskerk 10.00 uur Oec. dienst
 ds. Jeannet van Doorn ds. Jeannet van Doorn
 Onze kerk is dicht (onder voorbehoud)
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WAT IS ER TE DOEN
Nieuws uit de kinderkerk

Lieve (groot)ouders en (klein)kinderen, 
In het vorige kerkblad eindigde ik mijn stukje met de 
belofte om u/jullie in dit kerkblad te vertellen wat onze 
plannen zijn voor Kerst dit jaar. Die plannen waren 
al bedacht en goed op weg naar uitvoering, maar 
helaas werden we teruggefloten door de verscherpte 
coronamaatregelen. 

De Kinderkerstnachtdienst, die we planden voor de avond 
van 24 december -een gezinsdienst voor de kinderen met 
hun ouders- kan nu niet doorgaan. Maar we leggen het 
plan op de plank en bewaren het voor volgend jaar, in de 
hoop dat we dan alsnog kunnen uitpakken. 

EIGEN KERKNIEUWS

VAN DE REDACTIE

Informatie over de eerstvolgende kerkbladen

Kerkblad-nummer Periode Uiterste Verschijningsdatum
Jaargang  inleverdatum kopij vanaf…

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

 29 - 08 27/02/’22 – 02/04/’21 14 februari 2022 24 februari 2022

 29 - 09 02/04/’22 – 07/05/’22 21 maart 2022 31 maart 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.

Er is veel overleg geweest over wat nu te doen en daarover 
kan ik jullie natuurlijk wel vertellen! Er komt namelijk 
alsnog een echte Kinderkerstdienst, maar nu op 1ste 
Kerstdag; ’s morgens om 10 uur en dominee Joke zal 
de dienst leiden. We lezen het Kerstverhaal en zingen de 
bekende Kerstliedjes. Ook krijgen de kinderen dan het 
knutselwerk, waaraan ze de hele adventsperiode hebben 
gewerkt, mee naar huis. En ze hebben er hard aan gewerkt, 
dat kan ik u vertellen. Ze versieren een herinneringenbord, 
waar ze straks thuis leuke foto’s en mooie briefjes of 
tekeningen aan kunnen hangen. En omdat het bijna Kerst 
is, zijn de raamwerken versierd met lichtjes. Want dat is 
zo’n gezellig gezicht in deze donkere tijd. 

Natuurlijk hopen we dat ook deze Adventstijd een fijne 
herinnering zal blijven voor de kinderen, net als de 
komende kerstviering! 
Vooralsnog hebben we nog wel te maken met een beperkt 
aantal beschikbare zitplaatsen, dus willen we jullie vragen 
om je op te geven (kinderen en ouders) voor de dienst 
op 25 december a.s. Dat kan op onze website via de 
button op de kinderkerkpagina, via whatsapp of per email: 
kinderkerk@engelmunduskerkoudvelsen.nl
We gaan er een mooie feestelijke dienst van maken op 1ste 
Kerstdag! Namens ons allemaal van de kinderkerkleiding 
wens ik u/jou prachtige liefdevolle dagen toe!
Met vriendelijke groetjes,

HENNY



5

Bijeenkomst voor 20 tot 45 jarigen

Graag willen we u/jou uitnodigen voor donderdag
4 november, van 20 uur tot 21 uur, 
in de Goede Herderzaal.
Heeft de kerk iets te bieden voor mensen die jonger zijn 
dan de gemiddelde kerkganger?

Dit was de aanhef van de uitnodiging. Je hoeft je niet aan 
te melden. 
Er zijn ruim 80 uitnodigingen de deur uit gegaan.
Hierop hebben zich 6 mensen afgemeld en dus was ons 
verwachtingspatroon hoog en onze teleurstelling groot, 
toen er 3 mensen kwamen.

Maar wat een zinvolle bijeenkomst:

We begonnen met een meditatief moment met de 
‘levensparels’, ooit door Trouw gebracht als de 
‘protestantse rozenkrans’. 
Iedere kleur parel staat voor een gebeurtenis in je leven 
en bij de kleine beige parels ben/mag je even stil zijn. De 
parels waren vervangen door dezelfde kleur kaarsen.
Daarna gaan we met elkaar in gesprek over de toekomst 
van de kerk, de kerk door de weeks, de zondagsdiensten, 
de jongeren, enz.
D.m.v. stickers plakken mochten we aangeven wat wij 
belangrijk vinden rondom gemeente zijn en wat je wilt of 
kunt betekenen voor de kerk, de ander en onszelf.

Na ruim een uur met elkaar in gesprek geweest te zijn 
drinken we nog iets met elkaar. Dit was de eerste en 
de laatste bijeenkomst? Nee hoor, luisterend naar de 
aanwezigen is er een afspraak gemaakt voor twee 
bijeenkomsten, aan de hand van thema’s die genoemd 
zijn. Een keer op een zondagmiddag en een keer op een 
avond: 

De planning is nu:
Zondagmiddag 20 februari, van 14.30-16.00 uur een 
Bijbelverhaal lezen en hierover in gesprek gaan met elkaar.  
We lezen het bekende verhaal van de zondvloed en de ark 
van Noach.
Woensdagavond 6 april, van 20.00-21.30 uur “Op zoek 
naar zin”. Wat is zingeving en hoe geef ik zin aan mijn 
leven. Dit in de breedste zin van het woord.

Bent u zelf in deze leeftijdscategorie: van harte welkom. 
Kent u mensen in deze leeftijdscategorie: vertel over het 

bestaan van deze bijeenkomsten en wie weet zijn we de 
volgende keer wel met z’n tienen.

DS. JOKE ZUIDEMA, YVONNE BAX

Kort bericht aan de bezoekers van het
Open Venster

Helaas hebben wij moeten besluiten om de Open 
Venstermiddagen voorlopig niet door te laten gaan.
Zodra wij weer gaan beginnen, hoort u van ons.
Met een hartelijke groet,

HET BESTUUR VAN HET OPEN VENSTER

Collectes Diaconie

25 DECEMBER 2021 - Kerstcollecte Kerk in Actie -  
Kinderen in de Knel

Kom op voor kinderen in de knel

In de adventsweken leven we 
toe naar Kerst, het feest van 
God, die mensen niet aan hun 
lot overlaat. In de adventstijd 
vraagt Kerk in Actie speciale 
aandacht voor kinderen. Veel 
te veel kinderen zijn op de 
vlucht, groeien op in armoede 
of hebben hun hele leven 
nog geen vrede gekend. Ze 

worden misbruikt of verwaarloosd. Juist met advent en 
Kerst verdienen zij onze bijzondere aandacht en steun. 

Zondag 16 JANUARI – Collecte Protestantse Kerk – 
Ondersteuning gemeenten

Toerusting voor werkers in de kerk

De grootste vrijwilligers-organisatie 
van Nederland: zo wordt de kerk wel 
genoemd. Ook in onze protestantse 
kerken zijn tienduizenden mensen 
actief: van missionair werkers tot 
kerkrentmeesters, van musici tot 
jeugdwerkers en van pastoraal 
werkers tot diakenen. Het is
belangrijk dat zij goed toegerust 
aan de slag gaan. Daarom 
ondersteunt de Protestantse Kerk 

vrijwilligers - maar ook professionals - met een groot 
en gevarieerd trainingsaanbod. Hiermee kunnen zij hun 
kennis en vaardigheden vergroten, ideeën opdoen en 
ervaringen uitwisselen.

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 V.D. LUGT, NAMENS DE DIACONIE
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Diensten in december en januari                                        

De coronamaatregelen zijn weer aangescherpt.  Dat 
heeft grote gevolgen voor de (voorbereiding van de) 
kerkdiensten. Diensten na vijf uur ’s avonds mogen 
onder de huidige omstandigheden niet meer. Ook geldt 
de verplichte anderhalve meter regel weer. Dit betekent 
dat er in onze Engelmunduskerk plaats is voor slechts 
56 kerkgangers. Weliswaar moet er op het moment van 
schrijven nog een persconferentie komen, maar daar 
kunnen we met onze voorbereidingen niet op wachten.
De gang van zaken voor de diensten 
in december zien er als volgt uit:                                                                                                                                        
24 december kerstnachtdienst – de gewone 
kerstnachtdienst vervalt. De Engelmunduskerk is gesloten. 
Wel wordt er ’s avonds een overdag opgenomen dienst 
zonder kerkgangers uitgezonden met ds. Ben Helmers 
als voorganger en met medewerking van de 
gelegenheidscantorij.

25 december kerstmorgen – deze dienst staat in het teken 
van kinderkerst. De dienst is voorbereid door
ds. Joke Zuidema, jeugdouderling Yvonne en de leiding 
van de kinderkerk. Omdat er een flink aantal kinderen 
is, is voorintekening op deze dienst noodzakelijk.                                                                         
26 december zondag 2e kerstdag – deze dienst wordt 
door ds. Ben Helmers geleid en is naar vorm en inhoud 
een klassiekere  kerstdienst: het is immers nog steeds 
kerst! Deze dienst is dan ook een goed alternatief voor de 
verwachte volle kinderkerstdienst op eerste kerstdag.

31 december oudejaarsdienst - deze dienst is verschoven 
van 19 uur naar 16 uur.
Voorganger is dan ds. Ben Helmers.
                                                                                                                                         
23 januari 2022 - dit is een oecumenische dienst in de 
Ichthuskerk waarin ook het Heilig Avondmaal gevierd 
wordt. Onze Engelmunduskerk is dan gesloten. Uiteraard 
weten we nu nog niet of deze dienst door kan gaan. Als 
de anderhalve meter regel dan nog steeds van kracht is, 
is deze gezamenlijke dienst van twee gemeenten en twee 
parochies niet mogelijk. In dat geval zal er een gewone 
dienst gehouden worden in onze Engelmunduskerk. Houdt 
u de berichtgeving op de website en in de zondagse 
kerkdiensten in de gaten!

Uit het Consistorie

Gemeente en pastoraat

In de vergadering van ouderlingen en predikanten zijn we 
aan het nadenken over de toekomst van het pastoraat. 
Daarvoor zijn we eerst met elkaar op zoek gegaan naar 
wat we onder pastoraat verstaan en wat op dit moment 
goed gaat en wat beter kan. We hebben ook gezocht naar 
wat ons verbindt: vanuit welke grondhouding doen we 
eigenlijk wat we doen? Wat willen we uitdragen. 

Om die vraag te beantwoorden, hebben we op de laatste 
vergadering allemaal een lied uitgezocht, dat ons dierbaar 
was. Aan de hand daarvan heeft iedereen aangegeven wat 
voor haar of hem in dat lied belangrijk was voor het geloof 
en voor de kerk als geheel. 

We kwamen zo tot een aantal kernwoorden, die 
hieronder weergegeven zijn. Grotere woorden staan voor 
kernwoorden, die vaker genoemd zijn.

Natuurlijk zijn we nieuwsgierig naar de mening van 
iedereen binnen onze gemeente. Daarom zou het fijn zijn 
als u eens reageert op deze woorden: Bent u het ermee 
eens? Of wilt u andere accenten leggen? Of komt u op hele 
andere woorden als het gaat om gemeente-zijn?

Vertel het ons! U kunt reageren via mijn e-mailadres: 
j.zuidema@protestantsekerk.nl. U kunt mij natuurlijk ook 
persoonlijk aanspreken of bellen op 06-38014580. Ik zal 
de reacties bundelen en meenemen naar de vergadering. 
Wordt vervolgd in dit blad. 
Hartelijke groet, namens het consistorie,

JOKE ZUIDEMA

Beleidsadviescommissie

Onlangs is een commissie van start gegaan, die in de vorm 
van een advies en concrete voorstellen de kerkenraad wil 
ondersteunen bij hun meerjarenbeleid voor onze gemeente. 
Het huidige beleidsplan loopt tot eind 2021. 
Daarom is afgelopen najaar dit initiatief gestart: nadenken 
over hoe een toekomstbestendig beleid en een gezonde 
financiële huishouding zou kunnen worden vormgegeven. 
Het is nu eenmaal een feit dat wij te maken hebben 
met vergrijzing en teruglopende ledenaantallen in onze 
gemeente.
De commissie die zich hiervoor wil inzetten bestaat uit: 
Aafke Strooker, Hugo Brink, Dorine Vermeulen, Jorgen 
Rasmussens, Angela Ouwehand en Jan Frans Manten. 
Binnenkort zal de kerkenraad worden geïnformeerd over 
de voortgang van de werkzaamheden. Ook gemeenteleden 
zullen worden betrokken in dit proces. Hierover zal in de 
komende periode worden bericht.
De commissie hoopt voor 1 mei 2022 de voorstellen aan 
de kerkenraad te kunnen presenteren. Daarna is het aan 
de kerkenraad om besluiten hierover te nemen.
Namens de commissie,

JAN FRANS MANTEN
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REKENING & VERANTWOORDING
Punten uit de kerkenraad van
23 november 2021

Na de opening door ds. Lous wordt bij de bespreking 
van de notulen van de vorige vergadering geconstateerd 
dat het ‘Rondje rond kerk’ dat in plaats van de gewone 
jaarmarkt is georganiseerd, een succes is geweest. 
De coronacommissie geeft het advies om voor de 
kerkdiensten weer terug te gaan naar de anderhalve 
meter. Dit houdt in dat er in onze Engelmunduskerk 56 
zitplaatsen beschikbaar zijn. Andere maatregelen die 
besproken werden, zijn bij maken van dit verslag voor 
Samen inmiddels achterhaald. Dhr. Bijker geeft een 
toelichting bij de meerjarenbegroting.

Deze meerjarenbegroting vraagt het Classicaal College 
voor de Behandelingen van Beheerszaken om aan de hand 
van deze cijfers het percentage werktijd van de nieuw 
te beroepen predikant te kunnen vaststellen. Zonder 
toestemming van dit college mag onze gemeente geen 
beroep uitbrengen. De kerkenraad vraagt bij dit college

Begrotingen 2022 Diakonie en
Kerkrentmeesters

Gemeenteleden kunnen de begroting 2022 van de 
Diakonie inzien na het maken van een afspraak bij de 
penningmeester van de diakonie: dhr. K. Gesink,
tel. 06-57882490.

Zij kunnen de begroting 2022 kerkrentmeesters  inzien 
na het maken van een afspraak bij de penningmeester-
kerkrentmeester:  dhr. J.F. Manten, tel.  06 53720090.

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 bijdrage mogen 
ontvangen.

Alvast bedankt namens de kerkrentmeester
AREND SELIER 

Meditatieve wandeling januari

De eerste meditatieve wandeling van het nieuwe jaar is op 
zaterdag 8 januari. We verzamelen om 9:30 uur bovenaan 
de IJmuiderslag. Vanaf het verzamelpunt hebben we 
een weids uitzicht. De duinen, het strand, de zee, het is 
één en al ruimte wat je ziet. De drempel van een nieuw 
jaar overgaan is eigenlijk ook zoiets. Er ligt dan een hele 
ruimte, een heel nieuw jaar voor je. Hoe zal dat jaar gaan? 
Als je die ruimte in stapt, wat zal je dan tegenkomen? 
Waar hoop je op voor het nieuwe jaar? Tijdens de 
meditatieve wandeling gaan we daar een beetje over 
mijmeren. 
De wandeling duurt 1 a 1,5 uur en wordt afgesloten met 
een kopje koffie of 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

een werktijd van 70% van de totale werktijd voor de nieuw 
te beroepen predikant aan. In de huidige omstandigheden 
mist het college van kerkrentmeesters elke zondag 
één collecte. Op basis van de opbrengsten van de 
kerkrentmeesterlijke collecteschaal en de bijdragen 
via de website over het jaar 2019, is de er voor de 
kerkrentmeesterlijke gelden de volgende verdeelsleutel 
toegepast: eredienst 60%, onderhoudsfonds 35% en 
kinderkerk 5%. 

Een aantal kerkenraadsleden is aftredend en gaat de 
kerkenraad dit jaar verlaten: de heren Bijker en Cornet 
verlaten het college van kerkrentmeesters,
mw. Westra verlaat de diaconie en mw. Van der Pijl verlaat 
per 1 april 2022 het consistorie. Voorzitter mw. Helmers 
bedankt de aftredenden voor hun jarenlange inzet en biedt 
een presentje aan. In februari 2022 wordt het jaargesprek 
met de predikant weer gevoerd. Het tweewekelijkse 
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‘koffiedrinken op woensdag’ wordt ook in 2022 
voortgezet. Mw. Bax en ds. Zuidema zijn druk bezig met 
de voorbereidingen voor de Passion. Hoewel het vanwege 
de coronamaatregelen niet zeker is of de Passion door 
mag gaan, moeten er nu al kosten gemaakt worden. De 
kerkenraad geeft onder voor behoud van toestemming van 
de kerkrentmeesters goedkeuring om Є1000 daarvoor uit 
te trekken.

Onder leiding van classispredikant ds. Verhoeff heeft er 
gezamenlijke moderamenvergadering met de Ichthuskerk 
plaatsgevonden. Doel van deze vergadering was om te 
kijken op welke terreinen er meer samenwerking mogelijk 
is. Ds. Zuidema meldt dat zij samen met mw. Bax gaat 
proberen in gesprek te komen met gemeenteleden 
uit de leeftijdsgroep 25-45 jaar. Daartoe worden twee 
bijeenkomsten gepland. Er is een adviescommissie 
ingesteld die beleidsvoorstellen voor onze gemeente 
verder gaat uitwerken. De diaconie voert actie door 
koffiepunten voor de voedselbank te verzamelen. De 
voedselbank kan met die punten extra koffie inslaan. 
Ook worden er kerstpresentjes voor onze oudere 
gemeenteleden gemaakt. We besluiten de kerkenraad met 
het zingen van Lied 444.

DS. KEES LOUS

Bloemengroet

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

7 november Mevrouw van Riessen - Nieland
14 november De heer van Leeven
21 november Mevrouw van Belzen - Meerman
28 november De heer en Mevrouw Schaper
5 december Mevrouw Westra
 De heer Bijker
 De heer Cornet

Kerstattentie

In de week van 3de advent is er een kerstattentie 
rondgebracht in de gemeente.

Deze dames (+ Marja Wouda, de maker van de foto) zijn 
een paar middagen bij elkaar geweest om dit voor te 
bereiden.

Met dit als resultaat. 

Ook onze hartelijke dank aan de helpers die meegeholpen 
hebben om de attenties bij de gemeenteleden te brengen.

LIESBETH VAN DER LUGT

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
Havenkade 3
1973 AH IJmuiden
T  //  +31 (0) 255 532 363
M //  +31 (0) 611 001 848
mfdevreugd@live.nl

www.ambachtelijkschilderwerk.nl
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UIT DE KERKBANKEN
Kerstfeest van vroeger
 
Dat was zo vertrouwd
met de mensen om je heen,
waar je zielsveel van houdt.
De goedheid, de vreugde,
de lichtjes voor het raam,
de kerstboom die stralend
in de hoek kwam te staan.
 
Er is veel veranderd,
ik zelf ben al oud.
Alles gaat langzaam,
’t gaat vaak ook fout.

 
Maar de stemming rond Kerstmis
doet mij verlangen
naar liefde en goedheid,
die ik weer zal ontvangen.
 
De kerstdienst tesamen
in vreugde beleven.
Het Heilig kind,
door God ons gegeven,
brengt Vrede in het hart,
en laat ons ervaren,
de vrede en vreugde
van God, al die jaren.
        MARTHA VAN DER DUIN

Afscheid

En dan is het zover….ik neem afscheid van u als diaken en gemeentelid. Ik ga een nieuwe fase in na het verlies
van Rob.
Zoals u misschien wel weet, keer ik terug naar mijn ‘roots’ in Gelderland en ga naast mijn zus en zwager wonen.
Ik kijk met veel plezier en dankbaarheid terug op mijn tijd in de Engelmunduskerk en hoop dat ik in Bennekom ook 
weer zo’n mooie kerkgemeenschap vind.
Het ga u goed en wie weet tot ziens.

HELEEN WESTRA 

 

NIEUWS UIT DE PASTORIEËN
NIEUWS VAN DS. LOUS

STOEIEN-MET-TEKSTEN          
Hoewel overdag een bijeenkomst, waarbij alle maatregelen 
nageleefd worden, mogelijk is, wacht ik toch met het 
prikken van een nieuwe datum voor stoeien-met-teksten, 
totdat de maatregelen weer wat versoepeld zijn. De 
deelnemers aan deze bijeenkomsten vallen vooral in de 
risicogroep...

OECUMENISCHE DIENST
De eerste zondag van de volgende Samen is 23 januari. 
Op zondag 23 januari staat er in de Ichthuskerk een 
oecumenische dienst gepland: het is dan de week van 
gebed voor de eenheid van de christenen. In die dienst 
willen we ook het Heilig Avondmaal vieren. Voorgangers 
zijn in ieder geval ds. Jeannet van Doorn en pastoor Harald 
Münch van de Oud-Katholieke parochie. We leven vanwege 
de grote besmettingsaantallen met het coronavirus op dit 

moment in grote onzekerheid 
over wat wel en niet mag. 
Onze eigen Engelmunduskerk 
is gesloten wanneer deze 
dienst wel doorgaat. Mocht 
de oecumenische dienst 
vervallen, dan komt er ‘een 
gewone dienst’ in onze Engelmunduskerk. Houdt u dus de 
berichtgeving in de gaten.

GROET
In deze onzekere en warrige tijden een goede groet vanuit 
’t Roode Hart 9. Een gezegend kerstfeest gewenst en 
een goede jaarwisseling naar 2022 toe. Hopelijk een 
jaar waarin de coronaproblemen gaandeweg wat minder 
worden.

DS. KEES LOUS
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NIEUWS VAN DS. ZUIDEMA

In de afgelopen maanden heb ik veel bezoeken afgelegd 
en veel mensen leren kennen. Bijzonder om te doen en wat 
een levensverhalen! Bij een aantal van hen zal ik nog eens 
weer op bezoek komen. 
Helaas is vanwege Corona een aantal activiteiten 
geschrapt. De herdertjestocht kon geen doorgang vinden, 
omdat binnen de groepen die op pad gaan geen 1,5 
meter afstand kan worden bewaard. Gelukkig kan het 
kinderkerstfeest wel doorgaan. Al verschuift het naar een 
ander moment en stappen we af van een grootse opzet. 
Die zetten we dan maar even in de ijskast voor volgend 
jaar. 

Vorige keer schreef ik over plannen om 4 november 
gemeenteleden tussen de 20 en 45 jaar te ontmoeten. 
Elders leest u een verslag van Yvonne Bax over deze 
avond. Behalve de plannen om nog twee bijeenkomsten 

te organiseren, zou ik in 
de toekomst ook deze 
leeftijdsgroep individueel 
willen bezoeken. Hoor je 
thuis in deze leeftijdsgroep, 
dan zou het zomaar kunnen 
dat ik de komende tijd 
contact zoek met de vraag of ik een keer langs kan 
komen. Maar als je dat graag wilt, hoef je natuurlijk niet 
te wachten tot en of ik contact zoek: ik zou het fijn vinden 
om dit te horen. Dus bel of mail mij, zie de gegevens 
achterop dit blad. En die uitnodiging geldt natuurlijk voor 
alle leeftijden!
We zijn hard op weg naar het kerstfeest, het feest van het 
licht. Ik wens u allemaal gezegende kerstdagen toe!

DS. JOKE ZUIDEMA

BERICHTEN VAN ELDERS

In dit Protestants Perspectief gaat scriba René 
de Reuver in op de huidige polariserende toon in 
de samenleving en het debat over de mogelijke 
2G-maatregel. “Geïnspireerd door het evangelie 
van Jezus Christus, pleiten wij als kerk voor 
zorgzaamheid, voor onszelf en voor elkaar."

Hoe langer de coronapandemie duurt, hoe groter de 
onverdraagzaamheid wordt. De onderlinge saamhorigheid 
van het begin van de pandemie is grotendeels verdampt. 
Dat er geen kant-en-klare antwoorden zijn, maakt angstig 
en onzeker. We zijn corona-moe, irritaties lopen op en 
onvrede groeit. 

Virus als splijtzwam
Sterker nog: de verschillende meningen over hoe het virus 
te bestrijden, zijn een gevaarlijke splijtzwam geworden in 
onze samenleving. Ons begrip van de coronamaatregelen 
wordt bepaald door onze persoonlijke visie op en 
ervaringen met het virus. Ben je sterk en gezond,

dan kijk je er anders naar dan wanneer je een 
zwakkere gezondheid hebt. Werk je in de zorg of in de 
evenementenbranche, dan kleurt dat je beeld van hoe 
om te gaan met het virus. Heb je iemand verloren aan 
corona of wacht je op een uitgestelde operatie, dan is dat 
allesbepalend.

Groeiend onbegrip
Ondertussen groeit het onbegrip voor mensen die zich niet 
laten vaccineren. Zij worden gezien als de boosdoeners, 
die weer nieuwe maatregelen noodzakelijk maken. 
Degenen die zich - om verschillende redenen - niet willen 
laten vaccineren voelen zich steeds meer buiten spel 
gezet. Over en weer is er veel onbegrip en boosheid. 
Meningen en verwijten vliegen over en weer. De polarisatie 
groeit en ons samenleven staat onder druk. 
De overheid zoekt naarstig naar middelen om de crisis 
te beteugelen. Gezien de complexiteit van deze epidemie 
is dit welhaast een onmogelijke opgave. Aan elke keuze 
kleven medische, ethische, psychische en economische 
bezwaren. Wat is wijs? Je zult hierover maar moeten 
beslissen... 

2G-maatregel
Momenteel wordt er gedebatteerd over het mogelijk 
invoeren van de 2G-maatregel. Als kerk kunnen wij niet 
overzien welke maatregelen in deze huidige situatie het 
meest adequaat zijn. We zijn ons er wel van bewust dat de 
aangekondigde 2G-maatregel een heel fors middel is dat 
grote impact heeft op de samenleving en tegenstellingen 
in de samenleving aanscherpt. 
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Grote aarzelingen
Wij hebben daarom grote aarzelingen bij het gebruik 
van de 2G-maatregel. Persoonlijke vrijheid en collectief 
belang botsen hier met elkaar. Persoonlijke vrijheid is een 
belangrijke christelijke waarde. Ieder mens is waardevol 
in Gods ogen. Tegelijk heeft de overheid zorg te dragen 
voor het welzijn van het geheel van de samenleving. Het is 
de verantwoordelijkheid van de overheid - maar ook van 
onszelf - om persoonlijke vrijheid en collectief belang niet 
tegenover elkaar uit te spelen. Zij dienen in balans te zijn 
met elkaar om goed te kunnen samenleven. 
Het invoeren van 2G- of 3G-maatregelen voor het 
bijwonen van een kerkdienst past niet bij de kerk. 
Om theologische redenen: in Gods huis is iedereen 
welkom, zonder een vorm van controle bij de ingang. 
Ook geeft de overheid aan dat het vragen om een 
coronatoegangsbewijs een vergaande maatregel is die 
alleen noodzakelijk is als anderhalve meter afstand 
houden onmogelijk is. 

Wat is heilzaam?
Hoe komen we de polarisatie nu te boven? Wat is heilzaam 
voor onze samenleving? Hoe houden we elkaar hoog? Om 
deze vragen draait als het gaat om heilzaam samenleven. 
Felle reacties en denigrerende opmerkingen helpen niet, 
en brengen het gesprek ook niet verder. Het gesprek 
staken leidt alleen maar tot kille stilte of nietszeggende 
conversaties. Hoe dan wel? 

Luister naar elkaar
Persoonlijke keuzevrijheid en heilzaam samenleven blijven 
het uitgangspunt. Luister naar elkaars angsten, drijfveren 
en overtuigingen, ook al botsen die met jouw eigen 
waarden. Onbegrip en boosheid worden namelijk niet 
minder als we langs elkaar heen leven, in de bubbel van 

ons eigen gelijk. Het is en blijft van belang om het gesprek 
en ook het debat in alle openheid en kwetsbaarheid met 
elkaar te voeren, vragen te stellen en elkaar op te zoeken 
in plaats van elkaar weg te zetten en te (ver)oordelen. 
Zoek naar wat heilzaam is voor jou, voor die ander en voor 
het geheel van de samenleving. 

Verdraagzaamheid
Geïnspireerd door het evangelie van Jezus Christus 
pleiten wij als kerk voor zorgzaamheid, voor onszelf 
en voor elkaar. Laten we elkaar dragen, in onderlinge 
verbondenheid, zonder iemand uit te sluiten. 
Verdraagzaamheid en respect zijn geen softe woorden 
maar vormen een grote uitdaging. Het roept ons op om het 
met elkaar uit te houden, om elkaars lasten en lastigheden 
te dragen. Paulus voegt hieraan toe dat we zo de wet 
van Christus vervullen (Galaten 6:2). Dit vraagt om een 
genadige houding. 

Verdraagzaamheid is ‘ver’ dragen
Dit betekent niet dat het geding om de waarheid, of het 
gesprek over wel of niet vaccineren uit de weg wordt 
gegaan, integendeel. Verdraagzaamheid daagt ons uit om 
de ander ‘ver’ te dragen. Dat kost veel energie. En toch 
worden we ertoe geroepen, omdat Gods liefde niemand 
afschrijft. Laten we elkaar niet uit het oog verliezen maar 
zoeken naar wat onze samenleving dient. In het besef 
dat we met elkaar verbonden zijn in het ene geloof in 
God, de Vader van Jezus Christus. Dat geeft vertrouwen 
voor onze gezamenlijke toekomst die in Gods hand is. Dit 
vertrouwen ontspant. Vanuit dit vertrouwen bidden we om 
wijsheid voor de overheid, voor de ander en voor onszelf.

DS. RENÉ DE REUVER
SCRIBA PROTESTANTSE KERK
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WIJ HEBBEN GELEZEN
Maandelijkse column

De maandelijkse column van Ds. Verhoeff
 
COLLECTEREN, GOED VOOR U!

Nee, leuker wordt het er 
niet op. Ondanks al onze 
vaccinaties hebben we 
toch weer te maken met 
beperkingen. ’s Avonds 
moet alles dicht. Bij 
restaurants kun je nog 
slechts lunchen. En de 
fluitsignalen klinken 
weer akelig kil tegen lege 
tribunes.

Niet iedereen heeft begrip. 
Knulletjes van 14 of 
15 jaar oud trekken de 
capuchon diep over de ogen en trappen de binnenstad van 
Rotterdam in puin. Agenten en ambulancemedewerkers 
moeten niet voor het eerst rennen voor hun leven. En 
ondertussen bedreigt in Den Haag het ene Tweede 
Kamerlid het andere met een tribunaal. ‘Uw tijd komt nog 
wel!’

Leuker kan ik het niet maken, en makkelijker ook niet. 
Maar ik kan er wel iets naast zetten. Want net toen het 
allemaal op een dieptepunt was moest ik collecteren. 
Evenals vorig jaar voor de vluchtelingenkinderen op de 
Griekse eilanden. Kerk in Actie organiseerde het, en op 
zaterdagmorgen haalde ik de bus op.

Ervaring

“LEEF DE WAARHEID, SPREEK HAAR NIET SLECHTS UIT”
(Hui Neng. 638-713)

Eigenlijk is deze wijsheid de Chinees-boeddhistische variant op ‘geen woorden maar daden’ 
of ‘praatjes vullen geen gaatjes’. In de achtste eeuw wisten de Chinezen al dat gedrag meer 
vertelt over iemands aard dan wat iemand zegt. Een persoonlijke waarheid is zo bezien 
alleen waardevol als mensen er ook naar handelen en deze ervaren. Alleen iets weten, het 
benoemen en er verder niets mee doen, is niet genoeg. Voeg de daad bij het woord. Dat is 
uiteindelijk niet alleen voor onszelf prettig, maar ook voor anderen.
Filosoof en zenmeester Hui Neng was tijdens zijn leven al een legende, al is maar weinig van 
zijn werk in het Nederlands vertaald. De uitspraak hierboven, een van zijn weinig overgeble-
ven wijsheden, is ruim 1300 jaar oud, maar nog steeds een waarheid als een koe.

Evenals vorig jaar was het een feest om te doen. Elke 
deur is een verrassing. Sommigen zijn zakelijk, correct, 
duidelijk. Maar er is ook een man die opendoet, een 
danspas maakt, de handen spreidt en blij uitroept: 
tadáááá. Een paar huizen verder zit een meisje van 3 op de 
wc en houdt mij – terwijl haar moeder geld zoekt – tot in 
detail op de hoogte van haar vorderingen.

Maar het meest van al treft mij de gulheid waarmee 
mensen geven. Soms zie ik aarzeling in ogen, maar 
‘vluchtelingenkinderen’ blijkt een toverwoord. Bijna 
niemand weigert. Hoogtepunt van de week is Luuk van 
4. Met alle geweld wil hij ook iets geven voor de ‘zielige 
kinderen’. Ik móet mee naar boven, naar zijn spaarpot.

Uit het nieuws krijgen wij wel eens de indruk dat de hele 
wereld bestaat uit halve garen en dwazen. Niets blijkt 
minder waar. Nieuws is alleen maar nieuws als er iets 
fout gaat. Op avonden als deze echter blijkt dat de meeste 
mensen deugen. Gewone, normale, leuke en lieve mensen 
die graag iets voor een ander over hebben. Zeker voor een 
ander in nood.

Ondanks Corona is het intussen weer gewoon Advent. De 
tijd van verwachting van het goede. Zo bereiden we ons 
voor op Kerst. Sinds vorig jaar echter heb ik er een ritueel 
bij. Ik hoop dat er volgend jaar geen vluchtelingenkinderen 
meer zijn. Maar die collectebus wil ik niet missen. Om 
eraan herinnerd te worden dat mensen deugen. En om te 
blijven geloven in het goede.
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‘Bloemen zijn de voetstappen van God’, schreef iemand ooit,
’s nachts zijn die zelden te zien, maar dan zijn er de sterren.
Sterren vormen het voetspoor van God in de nacht.

De geboorte van de morgenster

Ervaren vissers kunnen hun koers bepalen aan de hand 
van de sterren. De poolster, de Grote Beer en de andere 
oriëntatiepunten aan het firmament wijzen de weg. Een 
oude overlevering beweert dat de apostel Jacobus zich 
op de Melkweg oriënteerde om de weg naar Santiago de 
Compostella te vinden. Ook dieren zouden dit kunnen: 
bepaalde kevers zouden zich van nature oriënteren op de 
Melkweg om hun richting te bepalen. Gods voetstappen 
wijzen de weg.

Ster als een roos
In het kerstverhaal lezen we over de 
ster die wijzen uit het Oosten de weg 
wees naar Bethlehem, de plek van 
Jezus geboorte.
De Zweedse schrijfster Selma 
Lagerlöf vertelt in de bundel 
Christuslegenden hoe de wijzen die 
ster ontdekten. De ster begon als een 
‘zwakke duisternis’, die begon op te 
lichten als een roos. Hij groeide en 
het licht barstte naar buiten. ‘Toen 
bogen de donkere stukken helemaal  
opzij en het ene blad na het andere 
wikkelde zich los van een prachtig 
stralend rozenkleurig licht, tot hij 
straalde als de mooiste der sterren.’
Zo bloeide volgend de legende 
van Lagerlöf de ster open die 
de wijzen de weg wees naar die 
andere openbloeiende ster, het kind 
van Jozef en Maris. Het kind dat 
later bezongen zou worden als de 
morgenster. Een nieuwe voetstap 
van God,nu niet aan het donkere 
firmament, maar in een soms 
donkere wereld.

Geboorte
Christus wordt beschouwd als een wegwijzer. Zijn 
woorden en daden wijzen de richting voor een leven met 
God. Maar niet alleen zijn verhalen, spreuken en voorbeeld 
wijzen zijn richting, zijn geboorte doet dat al. Iedere 
geboorte is immers een wonder van hoop, dat de weg 
wijst uit de wanhoop vandaan.
Alexander Münninghoff vertelt in zijn boek De Stamhouder 
hoe hij ter wereld kwam, in 1944 in het Duitse Posen. Zijn 
moeder was door zijn vader tijdens de bombardementen 
van de geallieerden naar het ziekenhuis gebracht. Terwijl 
de bevalling bezig was, moesten ze naar de schuilkelder 
van het ziekenhuis. Niet één maar twee keer. Hangend 
om de nek van zijn vader moest zijn moeder de tweede 
keer de gang naar de schuilkelder maken. Münninghoffs 

moeder vertelde later dat de mensen zo wanhopig en 
angstig waren dat ze alleen aan zichzelf dachten.  Hoewel 
zij aan het bevallen was, werd haar geen zitplaats gegund. 
In de kelder werd gehuild en gevloekt.
Het leek of het einde van de wereld nabij was. Toen, zo 
vertelde ze, greep haar man in. Hij riep ‘Stilte!’ Iedereen 
hield ogenblikkelijk zijn mond. In die stilte zei hij dat er een 
kind geboren zou worden. Dat was alles. ‘Maar het effect 
van die mededeling was wonderlijk: het leek of de mensen 

opeens beseften dat er altijd wel een sprankje licht 
overbleef en dat het de moeite waard was om je daarop 
te concentreren, en niet op het einde van de wereld, maar 
juist op het begin ervan, wat elke geboorte natuurlijk is.’

Uitweg uit de wanhoop
Dit verhaal van die bevalling in de schuilkelder tijdens de 
bombardementen doet denken aan het kerstevangelie: 
Christus geboorte die het einde van de nacht aankondigt. 
De openbloeiende morgenster die een uitweg uit de 
wanhoop wijst, als een voetstap van God in de nacht.

STEPHAN DE JONG
PREDIKANT VAN DE PROT.GEM.

OUDEMIRDUM-NIJEMIRDUM-SONDEL
OVERGENOMEN UIT ‘OPEN DEUR’



14

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

Oude man op kerstavond

in een oude stoel gezeten
het lichaam moe versleten
alleen met zijn gebeden
in het huis van zijn verleden

missen doet hij hen het meest
op de avond van het grote feest
voorgoed van hen gescheiden
mensen uit voorbije tijden

de keukentafel eens versiert
en met velen de kerst gevierd
samen gezongen in alle macht
van Ere zij God en Stille Nacht

het enige waar hij nu op wacht
dat het eten wordt gebracht
centraal bereid voor velen
die het niet meer zullen delen

in het bed van hen saam
zal hij slapen gaan
met mooie dromen
wordt hij meegenomen

knielen gaat niet meer
als hij bid tot onze Heer
toch roept hij met oude stem
Kindje Jezus kwam ook voor hem.



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

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

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

Sterk in grafische communicatie!

• flyers & folders
• geboortekaartjes
• gelegenheidskaarten
• levensboeken

• ontwerpen
• posters
• printen
• scripties

• spandoeken
• stickers
• trouwkaarten
• vlaggen

JAAR

60

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

Wij zetten al ruim 17 jaar alle soorten 
videotapes

VHS • Betamax
Video 8 • Hi8 • Mini DV
over op USB-stick, externe harde schijf 
of DVD.

Nu met actiekorting!
Als u meerdere banden inlevert,
betaalt u een lagere prijs.
Kom met uw videobanden naar onze 
gezellige winkel voor een duidelijke 
prijsopgave.

Videobanden
digitaliseren



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. N. Rasmussens   06 1881 3224
 rentmeesters@engelmunduskerkoudvelsen.nl

• Penningmeester   06 5372 0090
 hr. J.F. Manten
 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
• 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


