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In de tijd tussen twee lockdowns in was ik als 
gastpredikant aanwezig in een andere kerk. Bij 
de uitgang stond ik op anderhalve meter afstand 
mensen vriendelijk toe te knikken en hen 
een goede week te wensen. Een van de laatste 
kerkbezoekers die naar buiten ging, vroeg me 
waarom ik geen handen gaf. Ik legde uit dat het 
op dit moment beleid was en dat oudere - en 
daarmee kwetsbare - mensen vast ook liever 
niet wilden dat ik hen een hand gaf. Waarop 
deze kerkganger boos werd en me verweet dat 
ik niet gelovig genoeg was. Volgens hem waren 
mensen veel te bang en van het geloof gevallen. 
Als je gelooft, dan hoef je niet bang te zijn voor 
Corona…!? 

Een ander idee onder christenen is dat de 
pandemie een straf van God zou zijn. Of in elk 
geval als een ingrijpen van God in ons bestaan. 
Het is maar één van de vele gedachten die er 
rondgaan over Corona. Inmiddels is het aantal 
complottheorieën gestegen tot grote hoogte, 
waarin niet alleen God, maar ook anderen de 
schuld krijgen. Het lijkt onmogelijk hierin een 
voor iedereen geldende richting aan te wijzen. 
Iedereen zal dus voor zichzelf moeten uitmaken 
wat die ervan moet denken en hoe we moeten 
handelen. Want regels en boetes zullen toch niet 
de enige reden zijn om ons handelen te laten 
bepalen. Maar wat dan wel? En is daar vanuit 
het christendom nog iets over te zeggen? 

Er is een interessant boekje verschenen waarin 
dit probleem wordt besproken: God en de 
pandemie. Daarin zegt de schrijver,
Tom Wright, dat er naar bijbels inzicht geen 
reden is om te zeggen dat er hier een ingrijpen 
van God zichtbaar is. Ook in de bijbel worden 
rampen beschreven. Soms met een duidelijke 
oorzaak, vaak ook zonder dat. Er is wel een 
rode lijn in te ontdekken als het gaat om de 

God en de pandemie
manier hoe je daarop zou moeten reageren: de 
zwakkeren moeten beschermd worden. En dat is 
nu precies waarom er regels zijn in onze crisis: 
we moeten de zwakkeren beschermen. 

Vorig jaar in de adventstijd wees een bisschop 
op een foto van een soldaat voor de kerk in 
Nice. Hij staat daar met een geweer op zijn 
schouder en een mondkapje voor. Dat wijst op 
twee gevaren, waar we alert op moeten zijn: 
gevaar van dreiging vanuit mensen - aanslagen 
en geweld - én gevaar van het onzichtbare virus. 

Inmiddels is de dreiging vanuit mensen al niet 
meer alleen dreiging van terrorisme, maar 
verschuift het naar dreiging van extreem rechts, 
vooral vanuit de Corona-maatregelen. Terwijl 
we allemaal samen om de kwetsbaren zouden 
moeten staan, gooien sommigen er nog een 
schepje bovenop en vragen aandacht voor wat 
hen belangrijk lijkt. En toch kunnen we ook 
daar niet omheen. Wat zou het mooi zijn als we 
met elkaar in gesprek zouden kunnen. Is dat een 
utopie? Het lijkt er soms wel op, als je ziet hoe 
mensen allemaal in hun eigen bubbel blijven, 
overtuigd van hun eigen gelijk. Misschien trof 
het me daarom oudejaarsavond wel zo positief, 
dat Peter Pannekoek eindigde met de vraag: 
'maar wat nu als zij gelijk hebben?' 

Misschien begint daarmee wel de uitweg uit 
de impasse: dat we allemaal de mogelijkheid 
openhouden dat de ander gelijk heeft en dat we 
met elkaar in gesprek blijven. 

Laten we hopen dat we de situatie hanteerbaar 
maken: niet alleen het corona-virus, maar vooral 
hoe we met elkaar omgaan in deze situatie.

ds. Joke Zuidema
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KERKDIENSTEN

	 ENGELMUNDUSKERK	 ICHTHUSKERK	
 kerkplein 1 snelliusstraat 40    
      
23 jan. 10.00 uur Gezamenlijke online dienst in de 10.00 uur
 ichthuskerk te zien via YouTube ichthuskerk iJmuiden  ds. Jeannet van doorn

30 jan. 10.00 uur 10.00 uur
 ds. Helga Frömming ds. kees Lous

6 feb. 10.00 uur 10.00 uur
 ds. kees Lous ds. G.J. van aller

13 feb. 10.00 uur 10.00 uur
 ds. Joke Zuidema ds. kees Lous

20 feb. 10.00 uur 10.00 uur
 ds. Helga Frömming ds. Jeannet van doorn

27 feb. 10.00 uur 10.00 uur
 ds. W. van der meijden ds. Joke Zuidema

De diensten worden vooralsnog Online gehouden
Volg het laatste nieuws via de nieuwsbrief en website

BIJ DE DIENSTEN
engelmunDuskerk

De diensten worden vooralsnog Online gehouden.
Volg het laatste nieuws via de nieuwsbrief en website.

ZOnDag 23 jan.:  geZamenlijke Online Dienst Om 
10.00 uur in De ichthuskerk
Voorganger: ds. Jeannet van doorn
ouderling: Yvonne Bax
de collecten zijn voor de diaconie en de kerk
u kunt de dienst beluisteren via YouTube:
ichthuskerk iJmuiden

ZOnDag 30 jan.: Online Dienst Om 10.00 uur
Voorganger: ds. Helga Frömming
ouderling: adrie van der Pijl
diaken: krijn Gesink
kerkrentmeester: Nils Rasmussens
kinderkerk: sjoerdtje Rasmussens
organist: syb Brink
koster/geluidsregistratie: anton Bresser
Beeldregistratie: dirk Tamerius
de collecten zijn voor Jong Protestant en de kerk

ZOnDag 6 febr.: Online Dienst Om 10.00 uur
Voorganger: ds. C. Lous
ouderling: anne Helmers
diaken: dirk Tamerius
kerkrentmeester: Charles van ikelen
kinderkerk: elisabeth van den Bos
organist: Piet dalebout
koster/geluidsregistratie: anton Bresser
Beeldregistratie: marco Bresser
de collecten zijn voor de diaconie en de kerk

ZOnDag 13 febr.: Online Dienst Om 10.00 uur
Voorganger: ds. Joke Zuidema
ouderling: esther Filius
diaken: ineke de Jong
kerkrentmeester: Jan Frans manten
kinderkerk: mariëlle manten
organist: syb Brink
koster/geluidsregistratie: anton Bresser
Beeldregistratie: Jorgen Rasmussens
de collecten zijn voor Noodhulp Nepal en de kerk
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Zondag 20 febr.: Online dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. Helga Frömming
ouderling: Joke stam
diaken: Liesbeth van der Lugt
kerkrentmeester: dick de Haan
kinderkerk: Henny de Wit
organist: Piet dalebout
koster/geluidsregistratie: anton Bresser
Beeldregistratie: Nils Rasmussens
de collecten zijn voor de diaconie en de kerk

Zondag 27 febr.: Online dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. W. van der meijden
ouderling: adrie van der Pijl
diaken: krijn Gesink
kerkrentmeester: Nils Rasmussens
kinderkerk: deleilah Zamani
organist: syb Brink
koster/geluidsregistratie: anton Bresser
Beeldregistratie: arend selier
de collecten zijn voor de diaconie en de kerk

VaN DE REDaCTIE

Informatie over de eerstvolgende kerkbladen

kerkblad-nummer Periode Uiterste Verschijningsdatum
Jaargang  inleverdatum kopij vanaf…

 29 - 08 27/02/’22 – 02/04/’22 14 februari 2022 24 februari 2022
 
 29 - 09 02/04/’22 – 07/05/’22 21 maart 2022 31 maart 2022
 
 29 - 10 08/05/’22 – 11/06/’22 25 april 2022 5 mei 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.

De redactie wenst u een gelukkig en gezond 2022

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
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Wat Is er te DOen
nieuws uit de kinderkerk

om maar even met een terugblik te beginnen: in de
adventsperiode konden we - op de laatste adventszondag 
na - ons project in de kinderkerk doen en die laatste 
zondag hebben we de herinneringslijsten met het laatste 
daarvoor bestemde knutselwerk bij de kinderen thuis 
gebracht, zodat ze het af konden maken voor de kerst. We 
kregen daarvan leuke foto’s terug. 

met kerst mocht op eerste kerstdag de speciale kinder/
gezinsdienst toch doorgaan, waar wij natuurlijk erg blij 
om waren! Het werd een vrolijke dienst met veel zingen, 
de kinderen leerden op de maat mee te spelen op een 
boomwhacker en ze luisterden naar het kerstverhaal dat 
voorgelezen werd door onze deleilah.

EIgEN KERKNIEuwS

in de dienst werden ook filmpjes vertoond waarop de 
kinderen allemaal een stukje van een gedicht thuis 
voorlazen, zodat het in de dienst één gedicht was. Zo werd 
het een bijzondere en fijne eerste kerstdag!

met mooie herinneringen aan advent en kerst, kijken we 
natuurlijk ook vooruit. dat kan met de omstandigheden 
van nu niet te ver, maar we maken ervan wat we kunnen. 
We zijn op het moment dat ik dit schrijf in afwachting 
van alweer een persconferentie en waarvan we hopen 
dat er weer wat meer mag, maar voor zolang we nog 
geen kinderkerkdiensten in de kerk kunnen vieren, 
hebben we wel een tijdelijke oplossing bedacht: de 
kinderkerkleidsters lezen elke week het verhaal voor 
desbetreffende zondag voor uit de samenleesbijbel, 
filmen dit,  en dat sturen we dan naar de  kinderen, zodat 
zij toch nog elke zondag voorgelezen worden uit de Bijbel 
en zich verbonden kunnen voelen met de kinderkerk. 

over niet al te lange tijd begint ook de 40-dagentijd en 
we hopen van harte dat we die tijd, Palmpasen én Pasen 
weer met elkaar in de kerk kunnen en mogen vieren! 

Natuurlijk houden we u/jullie op de hoogte van wat we 
bedenken en willen gaan doen. 

met vriendelijke groetjes van ons allemaal,
HeNNY

Een optimist: ik lig op een 
bed van rozen, want ik voel 
de doornen.

Paasgroetenactie 2022 

de diaconie wil dit jaar meedoen met de Paasgroetenactie 
van de Protestante kerk en kerk in actie om gedetineerden 
in Nederland en in het buitenland een bemoediging te 
sturen met Pasen. 

Het thema van de paaskaart in 2022 is “opstanding: uw 
licht heelt wat gebroken is”.

er zijn 3 soorten kaarten:

1. dubbele Nederlandse kaarten, voor gedetineerden in 
Nederland.

2. Nederlandse kaarten, voor Nederlandse gedetineerden 
in buitenlandse gevangenissen.

3.  engelse kaarten, voor gevangenissen in Nederland 
waar engelstalige gedetineerden verblijven.

door corona is het nog onduidelijk hoe we deze actie gaan 
houden, maar in het volgend kerkblad meer informatie 
hierover. de diaconie gaat alvast wel de kaarten bestellen.

Namens de diaconie, 
LiesBeTH VaN deR LuGT
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Collectes Diaconie

ZOnDag 30 januari – jOng PrOtestant

interactief aan de slag met de bijbel
elk jaar strijden jongerengroepen uit heel Nederland voor 
de hoogste score bij sirkelslag, een interactief bijbelspel 
van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de 
Protestantse kerk. de groepen spelen het spel vanaf hun 
eigen locatie 
en staan online 
met elkaar in 
verbinding.
Bij sirkelslag 
staan altijd een 
bijbelverhaal 
en vaak ook 
diaconale 
thema's 
centraal. 
Jongeren gaan 
zo op een 
ongedwongen 
manier met 
geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is sirkelslag 
een mooie kans om hen betrokken te houden.

ZOnDag 13 februari – nOODhulP nePal

Werkgelegenheid voor jongeren in nepal
omdat de werkloosheid in Nepal hoog is, vertrekken 
veel jongeren naar india, maleisië of de Golfstaten. daar 
zijn de arbeidsomstandigheden erbarmelijk en de lonen 
laag. door de coronapandemie moesten veel van deze 
arbeidsmigranten terugkeren. kerk in actie creëert in 
Nepal voor 2500 jongeren werkgelegenheid, zodat zij in 
hun eigen omgeving een menswaardig bestaan kunnen 
opbouwen.

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. 

de diaCoNie

Het gezellige koffiedrinken op
woensdag zullen we nog even moeten 
missen zolang de Corona lockdown van 
kracht is.

Zodra de toestemming hiervoor weer komt, zullen we u via de website, de engelmundus Nieuwsbrief en de 
afkondiging in de kerkdienst op de hoogte brengen. 

Vriendelijke groet, ingrid Rasmussens

rekenIng & verantWOOrDIng
Punten uit de kerkenraad van 4 januari 2022

deze vergadering is digitaal 
gehouden. Voorzitter anne Helmers 
opent de vergadering en gedenkt 
onze ouderling-kerkrentmeester 
Cor de Vlieger die in december is 
overleden. Vervolgens heet zij de 
nieuwe kerkenraadsleden dirk Tamerius, esther Filius, 
dick de Haan en Jan Frans manten welkom. Zij leest de 
eerste twee coupletten van de berijmde Psalm 121 en gaat 
ons voor in gebed. 

de postlijst volgend, gaat de kerkenraad akkoord met twee 
voorgestelde wijzigingen van de kerkorde. in zijn eerste 
vergadering van een nieuw kalenderjaar kiest de

kerkenraad het moderamen. in 2022 hebben daarin zitting: 
anne Helmers (voorzitter), Joke stam (scriba a.i.),
Liesbeth van der Lugt (diaconie), Nils Rasmussens 
(kerkrentmeesters) en ds. kees Lous. 

met betrekking tot het beroepingswerk passeren de 
namen van diverse gemeenteleden van binnen en buiten 
de kerkenraad die gevraagd kunnen worden om zitting 
te nemen in de beroepingscommissie. in de komende 
tijd zullen de genoemde niet-kerkenraadsleden worden 
gevraagd. 

Binnenkort zal de penningmeester een gesprek hebben 
met het Classicale College voor de Behandeling van 
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Beheerszaken over de solvabiliteitsverklaring die dit 
college moet afgeven. Zonder deze verklaring mag onze 
gemeente geen beroep uitbrengen. 
in deze coronatijd kijken we terug en blikken we vooruit: 
de kerstdiensten en de oudejaarsdienst konden in 
aangepaste vorm doorgaan. de gewone zondagse 
kerkdiensten worden zolang de lockdown duurt, 
rechtstreeks uitgezonden vanuit een lege kerk. Wel 
besluit de kerkenraad dat alle ambten in deze diensten 
vertegenwoordigd moeten zijn. andere activiteiten konden 
veelal niet doorgaan, zoals de herdertjestocht. ook The 
Passion kan dit jaar niet doorgaan: door de lockdown is er 
te weinig voorbereidingstijd. 

de groep van gemeenteleden die de wekelijkse 
nieuwsbrief verzorgt, bestaat nu uit: monique de Bruijn, 
Petra Bresser, anne Helmers en Thera Talens. Yvonne 
Bax meldt dat de bon om drie oliebollen te kopen bij onze 
jongeren letterlijk en figuurlijk in de smaak is gevallen. Jan 
Frans manten meldt dat de beleidscommissie één keer 
samen is gekomen. Vanwege de coronamaatregelen zal 
de volgende bijeenkomst digitaal zijn. Hij hoopt snel een 
eerste rapportage aan de kerkenraad te kunnen geven. 
dirk Tamerius brengt in dat er meer duidelijkheid moet 
komen over het in beeld brengen van de kerkgangers. 
Vanwege de privacywetgeving mag dat niet zomaar. 
Wellicht dat het stoelengedeelte de plaats wordt waar 
kerkgangers wel in beeld kunnen komen (maar nooit 
close-up), terwijl de banken ruimte kunnen bieden 
aan kerkgangers die niet in beeld willen. dirk zal deze 
gedachte verder uitwerken. 

op 23 januari staat er een oecumenische dienst in de 
ichthuskerk gepland. onze eigen engelmunduskerk 
zou dan gesloten zijn. ook deze dienst in de 
ichthuskerk waaraan twee kerkelijke gemeenten en 
twee parochies zouden meedoen, kan vanwege de 
anderhalvemetermaatregel niet doorgaan. als de strenge 
lockdown wordt verlengd, kunnen onze gemeenteleden 
via een link de gewone dienst in de ichthuskerk 
volgen. als er op die zondag wel weer kerkgangers zijn 
toegestaan, wordt er een voorganger gezocht en is er 
een dienst in onze eigen kerk. de kerkrentmeesters 
melden dat er naar nieuwe schoonmakers voor de 
kerk en het wijkcentrum gezocht moet worden. in het 
verleden heeft de koster een poosje dit werk gedaan en 
daarvoor lange tijd een echtpaar. Gedacht wordt aan 
het opzetten van groepje gemeenteleden die al dan 
niet volgens een bepaald rooster de gebouwen willen 
schoonmaken. Verder onderzoeken de kerkrentmeesters 
de subsidiemogelijkheden voor het onderhoud van ons 
kerkgebouw. 

Voorzitter anne Helmers sluit de vergadering met het 
lezen van beide laatste coupletten van Psalm 121.  

ds. kees Lous

Opbrengst De-punten

Wat heeft u een hoeveelheid de-punten bijeengebracht…
geweldig!

Na sorteren en tellen kunnen we melden dat de opbrengst 
61.585 punten is. dat leverde ongeveer 125 pakken koffie 
op voor de Voedselbank.

dat was een mooie aanvulling van de kerstpakketten.
Hartelijk dank!

de diaCoNie

Bloemengroet

de bloemen uit de
engelmunduskerk  gingen met
onze hartelijke groeten naar
onze gemeenteleden

12 december de heer Tamerius
  mevrouw Filius
  de heer de Haan
  de heer manten

19 december de heer Langelaar
 mevrouw van ee

25 december ds. Lous
 ds. Zuidema
 de heer Bresser

2 januari mevrouw Prins - van der Wolde
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uIt De kerkBanken

kostbare, kwetsbare mensen,
we zijn aan hen gehecht
en plots gaat iemand dood
dat voelt dan heel erg slecht.

die inbreuk op je leven
zet alles op z’n kop,
maakt alles zo verdrietig.
dat zet ’t leven stop.

mijn gedachten en zinnen
raken me hard.
ik kan slecht met het weten.
Ben nu verward.

Wat altijd gewoon was
is nu verleden tijd,
de dood van m’n schoonzus
zo’n bijzondere meid.

Niet meer bellen met Haarlem.
eerst Cor weg, nu Nel,
een afscheid voor altijd.
dat is het wel.

de mensen om ons heen
zijn ons door God gegeven
om samen mee te leven,
maar nu steeds meer alleen. 

maRTHa V.d. duiN

Beste allemaal,

aan het einde van 2021 was ik in het totaal vijf weken 
uitgeschakeld in verband met een gemene Covid infectie. 
dat betekende voor mij drie weken ziekenhuis, waarvan 
één op de i.C. 
afdeling. daarna 
moest ik nog twee 
weken revalideren in 
Velserduin.

Tijdens die periode 
hebben we mogen 
ervaren dat er zowel 
binnen, als buiten de 
murale zorg, heel veel mensen intens met ons meeleefden 
en daar via kaarten of op andere manieren blijk van gaven. 
dat heeft ons beiden goed gedaan! ook de bos bloemen 
die we vanuit de kerk mochten ontvangen hoorde daarbij! 

met mij persoonlijk gaat het inmiddels langzaam aan 
steeds beter. ik ga nog tweemaal in de week naar de 
fysiotherapie in Velserduin. ik moet mijn ademhaling 
goed in de gaten houden, maar heb verder geen nare 
"restverschijnselen"! Wel merk ik dat het allemaal wat 
rustiger aan moet dan ik gewend was ....
Gelukkig beschik ik (al jaren) over een uitstekende "mental 
coach".

mede namens haar wil ik u allen bedanken voor alle goeds 
dat wij mochten
ontvangen!

JaN eN aNNeke LaNGeLaaR

maak mij een werktuig van uw vrede

Heer, maak mij een werktuig 
van uw vrede:
Laat mij liefde brengen waar 
haat heerst,
vergiffenis waar fouten 
worden gemaakt,
eenheid waar mensen 
verdeeld zijn,
waarheid waar de leugen 
regeert.

Laat mij geloof schenken 
aan wie twijfelt,
hoop aan wie wanhoopt,
licht aan wie in het duister 
verkeert,
vreugde aan wie bedroefd is.

Heer, help mij
niet zozeer zelf gelukkig te worden,
als wel anderen gelukkig te maken,
niet zozeer zelf begrepen te worden,
als wel anderen te begrijpen,
niet zozeer zelf getroost te worden,
als wel anderen te troosten,
niet zozeer zelf geliefd te worden,
als wel anderen lief te hebben;

want als ik geef, zal mij gegeven worden,
als ik vergeef, zal mij vergeven worden,
als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven.

Vrij vertaling van het gebed dat in de traditie toegeschreven is 
aan Franciscus van Assisi (circa 1182-1226), maar naar alle 
waarschijnlijkheid een andere bron heeft.
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NIEuwS uIT DE PaSTORIEËN
nIeuWs van Ds. lOus

terugblik
Voor mijn gevoel heb ik nog maar zelden zo’n rare 
decembermaand meegemaakt als die van december 2021. 
door de vrij plotselinge invoering van de strenge lockdown 
ging een aantal diensten ronde kerst en de jaarwisseling 
niet door of werden op hele andere tijdstippen gehouden 
– voor een deel vanuit een lege kerk. in een groot aantal 
gevallen waren de voorbereidingen voor die diensten 
al haast afgerond op het moment dat plotseling alles 
weer anders moest. Voor mezelf merk ik hoezeer de 
kerkdiensten een heel groot en positief onderdeel 
uitmaken van de decembermaand en hoezeer ik ‘het 
oude normaal’ van volle diensten rond de kerst mis. Veel 
complimenten dan ook voor de souplesse van velen, om 
er op korte termijn op heel andere manieren dan voorzien, 
toch goede diensten van te maken.

Oecumenische kOffie-OchtenD vervalt
op donderdagmorgen 20 januari was er een 
oecumenische koffie-ochtend in de Goede Herderzaal 
ingepland. onze gemeente zou dit keer gastgemeente zijn. 
op het moment van schrijven is het nog onduidelijk of de 
lockdown wordt verlengd. Wel is al nagenoeg duidelijk 
dat ook wanneer de lockdown versoepeld zou worden, de 
‘anderhalvemeterregel’ van kracht zal blijven. onze Goede 
Herderzaal is te klein voor het aantal belangstellenden dat 
koffie komt drinken. Vandaar dat deze bijeenkomst niet 
doorgaat.

Oecumenische Dienst vervalt
Hierbij eigenlijk hetzelfde verhaal als over de koffie-
ochtend: ook de oecumenische dienst van 23 januari 
vervalt. deze dienst stond ingeroosterd in de ichthuskerk, 
waarbij onze engelmunduskerk dan gesloten zou zijn. 
ook hier geldt dat de ichthuskerk te klein is om de leden 
van twee parochies (Rk en ok) en twee gemeenten 
(ichthuskerk en onze engelmunduskerk) op anderhalve 
meter onder te kunnen brengen. de kerkenraad van de 
ichthuskerk heeft daarom besloten om de oecumenische 
dienst niet door te laten gaan. op dit moment is het 
nog niet duidelijk hoe de dienst van 23 januari in onze 
gemeente wordt vormgegeven. is er nog een algehele 
lockdown van kracht, dan kunnen wij misschien via een 
link op de ichthuskerk de ‘gewone’ dienst daar volgen: ds 
Jeannet van doorn is dan voorganger. Wordt de lockdown 
versoepeld en is er weer een (beperkt) aantal kerkgangers 
toegestaan, dan wordt er vervolgens naar een voorganger 
gezocht.

De beste Wensen en 
grOet 
Rond de afgelopen 
feestdagen mochten wij weer 
veel mooie kaarten met ‘de 
beste wensen’ ontvangen. 
soms waren dat hele mooie 
zelfgemaakte kaarten, waarbij veel tijd is besteed aan 
het vervaardigen daarvan. daarnaast ontvingen wij een 
prachtige bos kerkbloemen die wel twee weken goed 
bleven! Vanaf deze plaats wensen wij u van ’t Roode Hart 
9 veel heil en zegen toe voor 2022. dat dit jaar voor u een 
goed, maar bovenal een zinvol jaar mag zijn.

ds. kees Lous

in memOriam cOrnelis jacOb De vlieger
op 20 december overleed na een kortstondige ziekte, 
op de leeftijd van 76 jaar, Cornelis Jacob de Vlieger, bij 
iedereen bekend als Cor de Vlieger. Cor werd in 1945 te 
emmeloord geboren; eigenlijk bestond toen die plaats 
in het nieuwe land nog niet echt! Cor was er altijd voor 
zijn gezin en de gezinnen van Coen en matthijs met de 
kleinkinderen. als kerkelijke gemeente gedenken we in 
Cor een actief en meelevend gemeentelid. Zijn geloof 
gaf hij op praktische wijze vorm door zijn grote inzet. als 
ouderling-kerkrentmeester was hij nauw betrokken bij 
het wel en wee van onze gemeente. ook was hij sinds 
lange tijd betrokken bij de aangepaste gezinsdiensten 
voor mensen met een verstandelijke beperking. Cor 
bracht de bezoekers naar de aangepaste gezinsdiensten 
in Beverwijk en naar onze kerk. Begin jaren ’80 was 
hij ook zeer actief bij de hulp aan Polen. Cor hield van 
orgelmuziek. Toen hij in het ziekenhuis te horen kreeg 
dat een operatie niet meer mogelijk was, heeft hij zelf zijn 
uitvaartdienst samengesteld. Hij koos daarvoor mooie en 
bekende liederen uit. in de afscheidsdienst op dinsdag 28 
december op Westerveld stonden wij stil bij gedeelten uit 
Psalm 139. de ziekenhuispredikant had die woorden voor 
Cor voorgelezen. Het gaf hem rust en geloofsvertrouwen. 
in Cor verliest onze gemeente een gewaardeerd en actief 
lid. Wij zullen hem in ons midden missen. Zijn vrouw Riet, 
Coen en Tamara, matthijs en Bea en de kleinkinderen 
wensen we Gods nabijheid toe in deze tijd van verdriet en 
gemis.

ds. kees Lous
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nIeuWs van Ds. ZuIDema

allereerst hartelijk dank voor mooie wensen rond de 
feestdagen en voor het nieuwe jaar. ook voor u allen al 
het goede voor het jaar, dat inmiddels is begonnen. Laten 
we hopen op een vruchtbaar jaar, waarin we elkaar ook 
weer kunnen treffen en samen mooie diensten en andere 
activiteiten kunnen beleven.  

Gedwongen door de maatregelen zijn er de afgelopen 
periode helaas veel geplande activiteiten niet doorgegaan. 
ook de voorbereidingen voor The Passion Velsen zijn 
afgebroken, omdat we voorzagen dat de tijd, om alles 
in te studeren, niet lang genoeg kon zijn. Jammer, maar 
hopelijk is uitstel geen afstel en krijgen we in 2023 een 
herkansing.

ook bezoekwerk is minder 
geworden. Gelukkig kan 
er veel per telefoon. en als 
u toch graag bezoek wilt 
ontvangen, kom ik graag. 
Laat het dan even weten: 
een telefoontje of e-mail is 
voldoende. 

Verder wordt langzaam in de gemeente bekend dat ik in 
Velserbroek aan de gemeente ben voorgedragen voor een 
beroep. dat zal voor 50% zijn, zodat ik hier het werk ook 
voort kan zetten. 

Bij een pastoraal bezoek ontvangen: € 20,-  van NN. 
Hartelijke groet,

ds. Joke Zuidema

wIJ HEBBEN gELEZEN
stop met liefdadigheid

Zielig zijn is vreselijk, wat iedereen die het wel eens zwaar 
heeft gehad onmiddellijk zal herkennen. of je nu je baan 
kwijt bent geraakt, een ernstige diagnose hebt gekregen, 
of de helft van je fortuin  hebt verloren op de beurs… We 
hebben het zwaar, maar willen vooral niet zielig gevonden 
worden.
Zielig zijn maakt je afhankelijk, neemt jouw identiteit over 
en helpt je vooral geen ene steek verder. Het is precies 
dit gevoel van zielig zijn waarom ik steeds vaker blokkeer 
bij vele - waarschijnlijk goedbedoelde - vormen van 
liefdadigheid die de wereld rijk is. 
Liefdadigheid, een kwetsbare ander helpen: het lijkt 
nobel. Wat kan daar nu verkeerd aan zijn? maar maakt 
liefdadigheid geen onderscheid tussen mensen, een 
onderscheid wat vaker dan ons lief is door onszelf 
gecreëerd is?

Onderscheid
Het is helemaal niet makkelijk om geholpen te worden. 
onlangs kwam mijn vrouw in een telefoonwinkel om haar 
screenprotector te laten vervangen. Ze is vaste klant in de 
winkel en de eigenaar vertelde hoe zwaar hij geraakt was 
door de lockdown, temeer omdat hij niet in aanmerking 
kwam voor staatssteun. maar bij het afrekenen stond 
de man erop haar korting te geven, ze was immers vaste 
klant? Het heeft haar vijf minuten gekost om het volle 
pond te betalen, en nog steeds vermoedt ze dat ze toch 
minder heeft betaald.

dit patroon is vaker zichtbaar bij mensen die in nood  
zitten. Weinig is moeilijker dan steun te ontvangen en 
kwetsbaar te zijn. een patroon dat mij pas echt duidelijk 
werd bij het lezen van de roman de gebroeders karamazov 
van dostojevski. midden in dit lijvige verhaal gaat de 
hoofdpersoon, aljosja, op bezoek bij een arme kapitein.
de broer van aljosja heeft in een dronken bui de kapitein 
beledigd en nadat aljosja de schrijnende armoede van 
de kapitein heeft gezien, wil hij hem een grote geldsom 
overhandigen. Bij het zien van de biljetten gaat er een 
rilling door de kapitein heen en een minuut lang kan hij 
geen woord uitbrengen. Hij raakt extatisch bij de gedachte 
dat hij zijn ziekelijke kinderen alsnog een toekomst kan 
geven. aljosja wordt aangestoken door de geestdrift van 
de oude man en begint hardop mee te denken hoe hij nog 
meer zou kunnen helpen. in zijn enthousiasme wil hij de 
kapitein wel omhelzen,  tot hij ziet dat de uitdrukking op 
het gezicht van de kapitein opeens is veranderd. aljosja 
kijkt hem huiverend aan en ziet hoe deze de bankbiljetten 
met en woedend gebaar verfrommelt. ‘Hebt u het gezien?’ 
schreeuwt de kapitein bleek en buiten zinnen naar aljosja. 
Hij gooit de bankbiljetten op de grond en vertrapt het geld 
met een woest en kwaadaardig genoegen. schreeuwend 
dat de eer van een oude man niet met geld te koop is.

Jaren geleden heb ik deze scene voor het eerst gelezen en 
steeds vaker zie ik het patroon niet alleen om mij heen , 
maar ook in mijn eigen leven. Weinig is moeilijker dan iets 
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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

om niet te ontvangen en precies om deze reden krijg ik 
steeds meer moeite met liefdadigheid. Neem bijvoorbeeld 
het arme kindje dat wij jaren geleden begonnen te 
sponsoren. Het idee hierachter is dat er een band ontstaat 
tussen het sponsorkind en de sponsor, maar met de 
jaren ga ik mijzelf steeds ongemakkelijker voelen bij 
de brieven vol dankbetuigingen die wij krijgen. Wij zijn 
immer zo genereus dat wij hem sponsoren. Bij iedere 
brief ga ik mij ongemakkelijker  
voelen en in alle eerlijkheid: 
We hebben al jaren niet meer 
teruggeschreven… 
Want, hoe dankbaar hij ook is (op 
papier in ieder geval, want soms 
lijken de zinnen ook rechtstreeks 
ingegeven door een docent of 
andere volwassene): Zijn de 
bijna onderdanige woorden wel 
terecht? Ligt de realiteit niet veel 
ingewikkelder? Zouden wij hém 
misschien niet juist dankbaar 
moeten zijn?

Onrecht maskeren
Behalve dat liefdadigheid 
onderscheid maakt tussen 
helper en geholpene, is het 
de vraag of liefdadigheid wel 
echt bestaat. of het geen 
kloof maskeert, een kloof die wij niet kunnen en willen 
dichten. Neem bijvoorbeeld de supermarktacties van 
hulpverleningsorganisaties ten behoeve van mensen in 
andere landen. Bij de ingang van de supermarkt krijg je 
door een vriendelijke vrijwilliger een lijst met producten 
overhandigd, met daarop een pak koffie, een blik soep of 
een bus cacao. Na de kassa kan je de door jouw gekochte 
producten in een doos achterlaten en deze dozen worden 
vervoerd naar achtergestelden in oost-europa en afrika. 
Het voelt goed met zo’n actie mee te  doen, maar wordt de 
wereld er echt beter van? meerdere producten op de lijst 
worden geproduceerd onder erbarmelijke omstandigheden 
en vervolgens vervoerd naar Nederland. Hier worden ze 
gekocht, verzameld en weer vervoerd over de wereld om 
ze daar gratis te verspreiden onder arme mensen. de 
lokale winkeliers in arme landen schieten er niets mee op, 

de arme oma heeft de volgende dag weer geen geld om 
eten te kopen en de (Nederlandse) multinationals zijn de 
echte winnaar van deze voedselverplaatsingen.

Liefdadigheid, het lijkt zo mooi, maar is het vaak 
niet meer een manier van doen om het wereldwijde 
onrecht te maskeren? is het liefdadigheid wanneer je 
het Wereld Natuur Fonds steunt, maar wel producten 

blijft consumeren waardoor het tropische regenwoud 
verdwijnt? is het liefdadigheid wanneer je een 
klimaatvluchteling opvangt, maar wel teveel Co2 uit blijft 
stoten waardoor de leefomgeving van boeren in arme 
landen vernietigd wordt? en is het liefdadigheid wanneer 
je een hongerige afrikaan te eten geeft, terwijl zijn land 
bezwijkt onder de schuldenlast die  rechtstreeks in 
verbinding staat met ons koloniale verleden?

Liefdadigheid, laten we er vandaag nog mee stoppen en 
beginnen met recht doen.
Laten we de wereld eerlijk maken. en als er dan nog 
iemand honger heeft, laten we dan liefdadig zijn.

aLFRed sLomP is iNiTiaTieFNemeR VaN
‘God iN de suPeRmaRkT’



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

• posters
• drukken & printen
• 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 hebben ruim 17 jaar ervaring in 
het digitaliseren van uw oude films

ook super 8 en 16 mm
onze vakmensen gebruiken de 
modernste professionele apparatuur 
om uw films over te zetten.
dit kan op een usB-stick, dVd of 
externe harde schijf. onze scanners 
verbeteren de kleuren van films en 
digitaliseren in hD kwaliteit.

kom met uw films naar onze winkel 
voor een duidelijke prijsopgave.

8mm
digitaliseren

  Met eigen ontwerpafdeling



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


