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Op zoek naar zin…
Kerken zijn plekken waar mensen bij uitstek 
terecht kunnen voor hun zingeving. En 
zingeving is belangrijk. 

Volgens Victor Frankl is zingeving het 
belangrijkste in het leven. Victor Frankl 
was een joodse psychiater, die het 
concentratiekamp heeft overleefd. Hij heeft 
een bekend boek geschreven: De zin van 
het bestaan. Daarin maakt hij duidelijk dat 
zonder zingeving het bestaan onmogelijk is, 
maar dat je met zingeving alles aan kunt, zelfs 
een concentratiekamp. Hij noemt daarvan 
voorbeelden in zijn boek. Zo vertelt hij het 
verhaal van een man, die hem als kamparts 
toevertrouwt dat hij droomde dat op een 
bepaalde dag de bevrijding zou komen en 
daarmee zijn vrijheid. Hij had daardoor 
hoop en was ervan overtuigd dat zijn droom 
waarheid zou worden. Maar toen de dag 
naderde leek het er in de oorlogsberichten 
niet op dat de bevrijding op die dag zou 
plaatsvinden. Een dag voor de genoemde 
datum werd hij ziek, de dag daarna begon hij 
te ijlen en raakte in coma en de volgende dag 
was hij dood. Overleden aan tyfus.
 
Hiermee wil Victor Frankl aantonen hoe 
belangrijk moed en hoop zijn voor een mens. 
Gebrek hieraan kan dodelijk zijn. De echte 
oorzaak van de dood van deze man is dan ook 
het verlies aan moed en hoop. 

Hij geeft meer voorbeelden. Hoe hij als 
kamparts en vriend mensen kon weerhouden 
een eind aan hun leven te maken. Hij liet hen 
zien hoe zij als mens onmisbaar waren, omdat 
ze een doel hadden in hun leven. Voor de 
een was dat vader zijn van zijn kinderen, die 
elders ondergedoken zaten. Voor de ander het 
proefschrift afmaken dat niemand anders zou 

kunnen voltooien. Het hield hen daadwerkelijk 
op de been.

Zijn theorie gaat hij verder uitbouwen 
en bouwt hierop een hele therapie: de 
logotherapie. In onze tijd heeft bijvoorbeeld 
Emily Esfahani Smith zijn theorie verder 
toegankelijk gemaakt voor mensen met haar 
goed leesbare boek: De kracht van betekenis. 
Volgens haar is de westerse mens te veel bezig 
met zoeken naar geluk, maar is het vinden van 
betekenis en zingeving belangrijker. 

In onze tijd zijn veel mensen op zoek naar 
zingeving. Mogelijk komt dat ook, omdat 
kerk en geloof  niet meer vanzelfsprekend 
invulling daaraan geven. Vroeger was het 
vanzelfsprekend dat je opgroeide binnen een 
geloofsgemeenschap. Het gemeenschappelijke 
geloof  geeft je als het ware een groot 
zingevings-verhaal, waarbinnen jij je eigen 
leven en zingeving kunt ontwikkelen. Nu is alle 
vanzelfsprekendheid weggevallen, niet alleen 
voor mensen buiten de kerk, maar vaak ook 
voor mensen binnen de kerk.

En in de kerk is daar ruimte voor. Hoe mooi 
is het dan juist om met anderen in gesprek te 
komen over jouw vragen. Vragen ontstaan 
door wat je hoort over Bijbelinterpretaties en 
andere religies, maar ook vragen die ontstaan 
door je eigen levenservaring.  In de kerk 
zoeken we samen en hebben we geen kant-en-
klare antwoorden. Maar wel een richting te 
geven vanuit oude verhalen en eeuwenoude 
tradities, die we kunnen vertalen naar onze 
situatie. Niet als kant-en-klare oplossing, maar 
wel als een basis voor ons bestaan. Van harte 
welkom om mee te denken!

DS. JOKE ZUIDEMA
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KERKDIENSTEN

	 ENGELMUNDUSKERK	 ICHTHUSKERK	
	 Kerkplein	1	 Snelliusstraat	40	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
27	feb	 10.00	uur	 10.00	uur
	 ds.	W.	van	der	Meijden	 ds.	Joke	Zuidema

6	mrt	 10.00	uur	1e	zon.	40-dagentijd			HA	 10.00	uur		1e	zon.	40-dagentijd
	 ds.	Kees	Lous	 ds.	Jeannet	van	Doorn

13	mrt	 10.00	uur		2e	zon.	40-dagentijd	 10.00	uur		2e	zon.	40-dagentijd
	 ds.	Hans	Hoekstra	 ds.	Kees	Lous

20	mrt	 10.00	uur		3e	zon.	40-dagentijd	 10.00	uur		3e	zon.	40-dagentijd
	 ds.	Kees	Lous	 ds.	Jeannet	van	Doorn

27	mrt	 10.00	uur		4e	zon.	40-dagentijd	 10.00	uur		4e	zon.	40-dagentijd			HA
	 ds.	Ben	Helmers	 ds.	Kees	Lous

3	apr	 10.00	uur		5e	zon.	40-dagentijd	 10.00	uur		5e	zon.	40-dagentijd
	 ds.	Joke	Zuidema	 ds.	Jeannet	van	Doorn	
	

BIJ DE DIENSTEN
engelmunduskerk

ZondAg 27 febr.: dienst om 10.00 uur
Voorganger:	ds.	W.	van	der	Meijden
Ontvangstdienst:	Wim	en	Tiny	Nagtegaal
Kinderkerk:	Deleilah	Zamani
Organist:	Syb	Brink
Koster/geluidsregistratie:	Anton	Bresser
Beeldregistratie:	Arend	Selier
De	collecten	zijn	voor	de	Diaconie	en	de	Kerk

ZondAg 6 mAArt: dienst vAn scHrift en tAfel;
1e ZondAg 40-dAgentijd
Voorganger:	ds.	Kees	Lous
Ontvangstdienst:	Thera	Talens	en	Aad	de	Koning
Kinderkerk:	Elisabeth	van	den	Bos
Organist:	Piet	Dalebout
Koster/geluidsregistratie:	Anton	Bresser
Beeldregistratie:	Dirk	Tamerius
De	collecten	zijn	voor:	Kerk	in	Actie	40-dagenproject	en	de	
Kerk

ZondAg 13 mAArt:
dienst om 10.00 uur;
2e ZondAg 40-dAgentijd
Voorganger:	ds.	Hans	Hoekstra
Ontvangstdienst:	Gerda	en	Jan	Hinloopen
Kinderkerk:	Mariëlle	Manten
Organist:	Syb	Brink
Koster/geluidsregistratie:	Anton	Bresser
Beeldregistratie:	Marco	Bresser
De	collecten	zijn	voor	Kerk	in	Actie	40-dagenproject	en	de	
Kerk

ZondAg 20 mAArt: dienst om 10.00 uur;
3e ZondAg 40-dAgentijd
Voorganger:	ds.	Kees	Lous
Ontvangstdienst:	Adrie	van	der	Pijl	en	Angela	Ouwehand
Kinderkerk:	Henny	de	Wit
Organist:	Piet	Dalebout
Koster/geluidsregistratie:	Anton	Bresser
Beeldregistratie:	Jorgen	Rasmussens
De	collecten	zijn	voor	Kerk	in	Actie	40-dagenproject	en	de	
Kerk
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ZondAg 27 mAArt: dienst om 10.00 uur;
4e ZondAg 40-dAgentijd
Voorganger:	ds.	Ben	Helmers
Ontvangstdienst:	Esther	Filius	en	Petra	de	Hoog
Kinderkerk:	Elisabeth	van	den	Bos
Organist:	Syb	Brink
Koster/geluidsregistratie:	Anton	Bresser
Beeldregistratie:	Nils	Rasmussens
De	collecten	zijn	voor	Kerk	in	Actie	40-dagenproject	en	de	
Kerk

ZondAg 3 April: dienst om 10.00  uur;
5ee ZondAg 40-dAgentijd
Voorganger:	ds.	Joke	Zuidema
Ontvangstdienst:	Wiebren	en	Ineke	van	Broekhuijzen
Kinderkerk:	Deleilah	Zamani
Organist:	Piet	Dalebout
Koster/geluidsregistratie:	Anton	Bresser
Beeldregistratie:	Arend	Selier
De	collecten	zijn	voor	Kerk	in	Actie	40-dagenproject	en	de	
Kerk

VaN DE REDaCTIE
Informatie over de eerstvolgende kerkbladen

Kerkblad-nummer	 Periode	 Uiterste Verschijningsdatum
Jaargang	 	 inleverdatum kopij	 vanaf…

	 29	-	09	 03/04/’22	-	07/05/’22	 21	maart	2022	 31	maart	2022

	 29	-	10	 08/05/’22	-	11/06/’22	 25	april	2022	 5	mei	2022
	
	 30	-	01	 12/06/’22	-	16/07/’22	 30	mei	2022	 9	juni	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.

Wat Is er te doen
nieuws uit de kinderkerk 

Om	te	beginnen	met	het	minst	leuke	nieuws:		Sjoerdtje	
heeft	haar	werkzaamheden	voor	de	kinderkerk	neergelegd;	
zij	heeft	de	tijd	en	aandacht	nodig	voor	haar	gezin,	werk	en	
opleiding.	We	zullen	haar	goede	ideeën	en	inzet	missen	in	
de	kinderkerk	en	wensen	haar	het	beste.	Gelukkig	blijven	
we	haar	en	haar	gezin	gewoon	zien	in	de	kerk.
Met	ons	nu	wat	kleinere	groepje	gaan	we	enthousiast	
door!

Aankomende	week	start	de	40	Dagentijd	en	daarmee	
natuurlijk	ook	onze	projectweken	voor	Pasen	weer!	Het	
thema	voor	het	project	dit	jaar	is:	“ben	je	klaar	voor	het	
feest?”	En	met	dat	feest	wordt	natuurlijk	het	Paasfeest	
bedoeld,	als	we	vieren	dat	de	Heer	is	opgestaan.	

Bij	feest	horen	uitnodigingen,	slingers,	lekker	eten	en	laten	
we	dat	nou	allemaal	in	petto	hebben	de	komende	tijd!	Bij	
deze	nodig	ik	alvast	alle	kinderen	uit	om	de

EIgEN KERKNIEuwS

40	Dagentijd,	Palmpasen	en	Pasen	met	ons	mee	te	vieren,	
maar	ik	zal	ook	elke	week	in	die	periode	de	kinderen	een	
uitnodiging	sturen	met	iets	dat	we	nodig	hebben	voor	het	
feest	van	die	zondag.	We	gaan	nl	weer	werken	met	een	
viertafel	voor	in	de	kerk,	waar	we	elke	week	iets	opleggen	
dat	met	het	verhaal	van	die	zondag	te	maken	heeft	en	de	
kinderen	mogen	bepalen	wat	dat	voor	hen	is.	Gezamenlijk	
zullen	we	dan	het	meest	passende	voorwerp	uitkiezen.	
Nu	misschien	nog	niet	helemaal	duidelijk	wat	ik	hiermee	
bedoel,	maar	als	u	in	de	40	Dagentijd	de	diensten	volgt,	
gaat	u	het	begrijpen.	
Ook	zal	elke	week	de	slinger,	die	we	in	de	kerk	gaan	
hangen,	langer	worden.	Op	de	vlaggetjes	staan	
afbeeldingen	van	de	verhalen	die	we	lezen;	dat	wordt	een	
mooie	kleurrijke	slinger!	

En	dan	het	lekkere	eten!	In	onze	vergadering	bespraken	
we	dat	we	onze	Palmpasen-traditie	van	pannenkoeken	



4

eten		weer	willen	oppakken.	En	om	het	nóg	feestelijker	
te	maken,	willen	we	dat	dit	jaar	doen	samen	met	de	
gemeenteleden!	
Dat	zal	dan	na	de	
dienst	zijn,	de	dienst	
waarin	de	kinderen	
in	onze	eigen	ruimte	
Palmpasenstokken	
maken	en	die	natuurlijk	
aan	het	einde	van	de	
dienst	komen	laten	
zien	in	de	kerk.	

Als	u	ons	wilt	helpen	
met	pannenkoeken	
bakken	voor	
Palmpasen	en/of	
wilt	helpen	bij	dat	
feestje,	mag	u	zich	
opgeven	bij	één	van	de	
kinderkerkleidsters	of	via	de	button	op	de	website.	Feest	u	
de	komende	tijd	met	ons	mee?	

Liefs	van	ons	allemaal,
HENNy

diaconiecollectes tijdens de 40dagentijd

Alles komt goed?!
de zeven werken van barmhartigheid

Alles	komt	goed?!	Dat	is	het	thema	van	de	40dagentijd-
campagne	van	Kerk	in	Actie	in	2022.	Dat	kan	gemakkelijk	
klinken,	en	voor	veel	mensen	op	deze	wereld	moeilijk	te	
geloven.	Tegelijk	kunnen	het	ook	woorden	van	hoop	zijn,	
want	God	belooft	ons	een	nieuwe	wereld	zonder	pijn	en	
verdriet.	Hij	vraagt	ons	om	daar	nu	al	iets	van	te	laten	zien:	
door	de	zieken	te	verzorgen,	de	armen	eten	te	geven	en	de	
vluchtelingen	onderdak	te	bieden.	Door	er	voor	elkaar	te	
zijn,	geven	we	de	hoop	van	Pasen	door,	in	het	geloof	dat	
alles	goedkomt.	Doet	u/jij	mee?

In	de	40dagentijd	zijn	alle	collectes	verbonden	aan	één	
van	de	werken	van	barmhartigheid.

ZondAg 6 mAArt – Kerk in actie – Zending (rwanda)

de hongerigen eten geven 
Je	zult	maar	weinig	opleiding	hebben	genoten	en	moeten	
leven	van	wat	je	verbouwt	op	een	klein	stuk	grond.	Als	
ouder	is	het	dan	elke	dag	hard	ploeteren	om	je	gezin	te	
kunnen	voeden.	Honger	ligt	voortdurend	op	de	loer.	De	
Rwandese	diaconessen	leren	de	hongerigen	zichzelf	
te	voeden.	Boeren	en	boerinnen	zien	hoe	ze	veeteelt	
en	landbouw	anders	aan	kunnen	pakken	en	gaan	beter	
samenwerken.	Zo	wordt	de	spiraal	van	armoede	en	honger	
doorbroken.	

ZondAg 13 mAArt – Kerk in Actie –  diaconaat 
(nederland)

de zieken bezoeken 
Jezus	roept	ons	op	om	de	zieken	te	bezoeken.	Daarmee	
geeft	Hij	ons	opdracht	om	te	zien	naar	elkaar	en	mensen	
die	eenzaam	of	ziek	zijn	
niet	te	vergeten.	De	kerk	
heeft	daarin	een	belangrijke	
taak,	ook	in	Nederland.	
Ook	in	ons	land	zijn	er	veel	
mensen	die	de	eindjes	niet	
aan	elkaar	kunnen	knopen	
of	een	klein	sociaal	netwerk	
hebben.	Kerk	in	Actie	steunt	
initiatieven	van	kerken	door	
het	hele	land	die	mensen	
samenbrengen	die	elkaar	tot	steun	kunnen	zijn.

ZondAg 20 mAArt – Kerk in Actie –  Werelddiaconaat 
(indonesië)

de naakten kleden
In	de	Indonesische	stad	yogyakarta	leven	veel	kinderen	
op	straat.	De	organisatie	Dreamhouse	kijkt	naar	hen	om.	
Ze	zoekt	kinderen	op	straat	op	en	geeft	begeleiding	en	
noodopvang.	Voor	kinderen	die	niet	meer	op	straat	willen	
wonen	is	er	een	opvanghuis	en	onderwijs.	Dreamhouse	
wil	ook	voorkomen	dat	kinderen	op	straat	belanden	
en	ondersteunt	hun	ouders	daarom	om	financieel	
zelfredzaam	te	worden.	Zo	kunnen	zij	hun	kinderen	
voeden,	kleden	en	naar	school	laten	gaan.	

ZondAg 27 mAArt – protestantse Kerk – missionair Werk
(Kliederkerk) 

de vreemdeling herbergen
Kliederkerken	zijn	gastvrij,	creatief	en	aantrekkelijk	voor	
gezinnen,	juist	ook	voor	wie	vervreemd	is	van	kerk	en	
geloof.	In	een	kliederkerk	
ontstaan	spelenderwijs	
nieuwe	contacten	tussen	
mensen	van	alle	generaties.	
Jong	en	oud,	zoeker	en	
kerkganger	ontdekken	
samen	de	betekenis	van	
bijbelverhalen,	leren	van	
elkaar	en	komen	(weer)	in	
aanraking	met	de	kerk	en	
het	geloof.	De	Protestantse	
Kerk	in	Nederland	ondersteunt	de	kliederkerken	zodat	zij	
kunnen	groeien	als	vindplaats	van	geloof,	hoop	en	liefde.	

ZondAg 3 April -  Kerk in Actie - Werelddiaconaat 
(moldavië)

de dorstigen drinken geven
Het	zal	je	maar	gebeuren:	je	moet	je	als	kind	zonder	
ouders	zien	te	redden	of	je	staat	er	als	oudere	alleen	
voor.	Veel	kinderen	en	ouderen	in	Moldavië	kunnen	
niet	terugvallen	op	familie	of	geliefden.	Geld	voor	een	
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dagelijkse	gezonde	maaltijd	is	er	niet.	De	dagcentra	
van	Bethania	staan	open	voor	kwetsbaren	mensen.	
Jezus’opdracht	om	dorstigen	drinken	te	geven	krijgt	hier	
handen	en	voeten.	Jong	en	oud	kunnen	rekening	op	zorg,	
aandacht	en	dagelijks	eten.	

U	kunt	deze	projecten	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

Voedselbankaktie

“Ik	had	honger	en	jullie	gaven	mij	eten”,	
gebaseerd	op	Mattheüs	25	vers	35.

Tijdens	de	vastentijd	wil	de	diaconie	wederom	een	
inzamelingsactie	houden	voor	Voedselbank	Velsen.	Door	
corona	moeten	helaas	nog	steeds	veel	gezinnen	gebruik	
maken	van	de	voedselbank.	Met	het	inzamelen	van	
levensmiddelen	willen	wij	ook	hen	een	mooi	Pasen	geven.

U	kunt	uw	levensmiddelen	(net	als	vorig	jaar)	brengen	op:	

dinsdAg 29 mAArt en donderdAg 31 mAArt
tussen 19.00 - 20.00 uur 

bij	onderstaande	adressen:	

Heleen	Hoefakker,	 Anna	Kaulbachhof	7,	Driehuis;	
yvonne	Vermeulen,	 Minister	van	Houtenlaan	28,
	 Velsen-Zuid;
Dirk	Tamerius,	 Verbrande	Vlak	2,	IJmuiden/	Zeewijk;
Griet	Jongman,	 Rijnstraat	89,	IJmuiden;	
Ineke	de	Jong,	 Krommeland	14,	Velsen-Zuid.

Komen	deze	tijden	u	niet	uit?	
Bent	u	niet	in	staat	om	zelf	de	levensmiddelen	te	brengen?
Schroom	niet	om	onze	diaken	Ineke	de	Jong	te	bellen.
Zij	haalt	het	dan	bij	u	op.
Haar	telefoonnummer	is:	0255	-	513065.
De	Voedselbank	heeft	ons	een	lijstje	doorgegeven	met	
ideale	producten	voor	Pasen:

-	Roomboter	/	margarine
-	Kaas
-	Eieren
-	Suiker
-	Zonnebloemolie	
-	Houdbare	melk

-	Afbakbroodjes
-	Luxe	kaasjes	[brie,	camembert	etc.]
-	Amandelstaven
-	Paasbrood
-	Paaseitjes	/	paaschocolade
-	Sinaasappels	/	mandarijnen	/	appels

Wij	hopen,	net	als	in	voorgaande	jaren,	dat	deze	
Voedselbankaktie	weer	een	groot	succes	wordt.

DE	DIAcONIE

Paasgroetenactie 2022

In	februari	heeft	de	diaconie	u	gevraagd	mee	te	doen	met	
de	Paasgroetenactie	voor	gevangenen	in	Nederland	en	
Nederlanders	in	buitenlandse	gevangenissen.	Juist	in	de	
Veertigdagentijd	kunnen	zij	een	hart	onder	de	riem	goed	
gebruiken.

De	afbeelding	op	de	paaskaarten	is	onder	leiding	van	
justitiepredikant	Harma	Zuidersma	ontworpen	door	
gedetineerden	in	de	vrouwengevangenis	in	Nieuwersluis.

Thema:	“Uw	licht	heelt	wat	gebroken	is”.

Met	het	schrijven	van	dit	stukje	kunnen	wij	nog	niet	
vermelden	hoe	de	actie	is	verlopen,	daarover	in	het	
volgende	kerkblad	meer.

DE	DIAcONIE

Uitvaartcentrum IJmuiden: 
Vertrouwd dichtbij

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

beroepingscommissie

De	beroepingscommissie	is	gevormd	en	heeft	in	de	
kerkenraadsvergadering	van	14	februari	het	fiat	gekregen	
om	aan	de	slag	te	gaan.	
De	commissie	zal	bestaan	uit	Esther	Filius	(ouderling),	
Arend	Selier	(verbonden	aan	het	college	van	
kerkrentmeesters),	yvonne	Bax	(jeugdouderling),
Ineke	de	Jong	(diaken),	Piet	Dalebout	(organist),
Mariëlle	Manten	(kinderkerkleiding)	Peter	de	Bruijn	en	
Thera	Talens	(algemeen/	vml	kerkenraadsleden).

Zij	zullen	in	de	komende	weken	met	elkaar	gaan	praten	
over	hoe	ze	het	beroepingswerk	zullen	aanpakken.	Als	het	
beleidsplan	gemaakt	is,	naar	aanleiding	van	het	werk	van	
de	beleidsadviescommissie	-	zie	elders	in	dit	kerkblad	
hun	speerpunten	en	de	vragen	aan	u	om	daarover	mee	te	
denken	-	hopen	we	te	horen	van	de	classicale	commissie	
voor	beheers	en	beleidszaken	(ccBB)	voor	hoeveel	%	fte	
we	goedkeuring	krijgen	om	te	gaan	beroepen.	U	zult	hier	
meer	over	horen.	We	wensen	de	beroepingscommissie	
een	goede	en	vruchtbare	samenwerking	en	veel	plezier!

ANNE	HELMERS,	(VOORZITTER	KERKENRAAD)

Van de Commissie kerk en Corona

1.	 Vanaf	18	februari	is	aanmelden	niet	meer	nodig.	Dat	is	
dus	van	toepassing		voor	de	zondagse	diensten	vanaf	
20	februari.

2.	 Vanaf	zondag	27	februari	geldt	geen	restrictie	meer	
voor	het	aantal	kerkgangers	in	de	kerkdienst.	Het	
gebruik	van	mondkapjes	en	het	plaatsnemen	op	alleen	
gestickerde	zitplaatsen	is	niet	langer	verplicht.

3.	 Bij	bijeenkomsten,	koffiedrinken	en	vergaderen	is	het	
vanaf	25	februari	niet	langer	verplicht	om	mondkapjes	
te	dragen	tijdens	het	lopen	en	onderlinge	afstand	van	
1,5	meter	te	houden.

Namens	de	commissie,
JORGEN	RASMUSSENS

Van de beleids-adviescommissie

De	adviescommissie	voor	een	nieuw	beleidsplan	is	
sinds	enige	tijd	bezig	de	mogelijkheden	te	verkennen	
en	contouren	aan	te	geven	waarlangs	een	nieuw,	
toekomstbestendig	en	financieel	gezond	beleid	kan	
worden	geformuleerd.	De	bedoeling	is	dat	dit	advies	voor	
1	Mei	aan	de	kerkenraad	wordt	voorgelegd,	waarna	het	
aan	de	kerkenraad	is	om	besluiten	te	nemen.
De	adviescommissie	heeft	vooralsnog	3	kernvraagstukken	
geformuleerd	waarover	wordt	nagedacht	en	waarover	
advies	wordt	ingewonnen	bij	deskundigen,	de	PKN	
en	andere	kerkelijke	gemeenten	met	soortgelijke	
vraagstukken.

De	3	kernvraagstukken	zijn:

A.	 De	zorg	en	exploitatie	van	het	monumentale	
kerkgebouw	en	wijkcentrum.	Nagestreefd	wordt	een	
optimalisatie	van	de	exploitatie;	d.w.z	een	zo	hoog	
mogelijke	opbrengst	en	zo	laag	mogelijke	kosten,	
afgezet	tegen	de	beschikbare	kennis	en	menskracht.

B.	 Het	creëren	van	een	gezonde,	en	daarmee	beter	
voorspelbare,	financiële	huishouding	van	de	
kerkgemeente.	Helaas	hebben	wij	in	de	afgelopen	jaren	
zichtbaar	te	maken	met	vergrijzing	en	teruglopende	
ledenaantallen	met	als	effect	daarvan	jaarlijks	
structurele	financiële	tekorten.	Gelukkig	bieden	de	
financiële	reserves	nog	mogelijkheden	om	nieuw	beleid	
te	ontwikkelen,	ter	ondersteuning	van	dit	vraagstuk.

c.	 Naast	beheren	meer	aandacht	voor	creatief	en	
inspirerend	besturen.	Hoe	kunnen	wij	bestuurlijk	
inhoud	geven	aan	religiositeit,	zingeving	en	
gemeenschapsgevoel	en	daarmee	attractief	zijn	voor	
bestaande	en	nieuwe	leden.

Wilt	u	met	ons	meedenken	?		Wij	zijn	benieuwd	naar	de	
visies	en	ideeën	van	onze	leden.	Die	kunt	u	formuleren	aan	
de	hand	van	een	3-tal	vragen:

1.	 Ziet	u	naast	de	onder	A,	B	en	c	beschreven	
kernvraagstukken	nog	andere	speerpunten	van	beleid	
die	van	belang	zijn	voor	vernieuwing	?

2.	 Welke	mogelijkheden	ziet	u	om	de	aantrekkelijkheid	
van	de	kerkelijke	gemeente	te	vergroten	?

3.	 Op	welke	wijze	denkt	u	dat	de	financiële	huishouding	
gezonder	en	daarmee	toekomstbestendiger	kan	
worden	?

Wij	horen	heel	graag	uw	mening(en),	dat	kan	over	alle	
vragen	of	een	deel	van	de	vragen.	Uw	reacties	ontvangen	
wij	graag	op:	penn.rentm@engelmunduskerkoudvelsen.nl	

Namens	de	commissie,

JAN	FRANS	MANTEN	

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
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Workshop Paaskaarsen maken

Zelf een pAAsKAArs mAKen
Pasen	komt	er	weer	aan.	Het	lijkt	ons	leuk	om	weer	eens	
een	Paaskaars	te	maken.
We	gaan	deze	workshop	doen	onder	leiding	van	Janine	
Sevensma.	Zij	heeft	hier	ervaring	mee.

De	workshop	is	dinsdag 5 april 2022	om	19.30	uur	in	de	
Goede	Herderzaal.	Er	zijn	alvast	12	kaarsen	ingekocht	en	
dus	is	er	plaats	voor	12	deelnemers.

De	kosten	zijn	ongeveer	13	euro	per	persoon.

Beeldregistratie van de kerkdiensten

Bijna	een	jaar	worden	er	beeldregistraties	gemaakt	van	de	kerkdiensten,	die	gekeken	kunnen	worden	op	het	moment	
van	de	kerkdienst	zelf	of	later.	Op	deze	manier	zijn	we	in	staat	geweest	om	u	de	kerkdienst	mee	te	laten	beleven.

Als	beeldregisseurs	doen	we	ons	
best	de	kerkdienst	zo	goed	mogelijk	
op	te	nemen.	De	laatste	ontwikkeling	
is	dat	we	proberen	daarbij	ook	
de	teksten	van	de	liederen	te	
presenteren.

In	het	kader	van	de	privacy	hebben	
we,	zoals	u	gemerkt	hebt,	nauwelijks	
kerkgangers	in	beeld	gebracht.	
Dit	wordt	door	velen	als	een	
gemis	ervaren.	Om	op	afstand	de	
kerkdienst	mee	te	beleven,	zou	het	
natuurlijker	zijn	als	er	ook	beelden	
zijn	van	kerkgangers.	Hiervoor	
hebben	we	echter	toestemming	
nodig.	Het	is	ondoenlijk	om	elke	
dienst	aan	alle	kerkgangers	vooraf	
toestemming	te	vragen.

Met	goedkeuring	van	de	kerkenraad	
zijn	we	tot	het	volgende	besluit	
gekomen:	door plaats te nemen in 
het blauwe vak,	zoals	aangegeven	op	
de	plattegrond	bij	de	ingang,	stemt u 
in met een mogelijke opname.
Wilt	u	precies	weten	wat	er	wel	of	
niet	in	beeld	gebracht	zal	worden,	
dan	verwijzen	we	u	naar	de	
homepage	van	de	website
www.engelmunduskerkoudvelsen.nl:
protocol videostreaming.

Wij	hopen	dat	we	vanaf	6	maart	
nog	betere	beeldregistraties	van	de	
kerkdiensten	kunnen	maken,	waardoor	u	de	kerkdienst	nog	meer	beleven	kunt.

Het	team	van	beeldregisseurs:
Nils	Rasmussens,	Arend	Selier,	Marco	Bresser,	Jorgen	Rasmussens	en	Dirk	Tamerius

Heb je zin om mee te doen? Meld	je	dan	aan	bij	Ingrid	
Rasmussens,	06-28927384	of	0255-512040	of	mail naar	
ingridrasmussens.ir@gmail.com
Met	vriendelijke	groet,

NAMENS	INGRID
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uIt de kerkBanken
gebed bij de 40-dagentijd

Alles Komt goed

Als	er	muren	voor	ons	staan,
doe	ons	dan	de	gaten	zien
waar	het	licht	doorheen	valt,
waardoorheen	we	verder	kunnen	kijken

Als	er	bergen	voor	ons	oprijzen,
doe	ons	dan	de	paadjes	zien
waar	onze	voeten	kunnen	gaan,	
waarlangs	we	verder	kunnen	komen.

Als	de	mist	ons	overvalt,
doe	ons	dan	de	kansen	zien
om	stil	te	staan,	stilte	te	voelen
waarin	we	bij	U	kunnen	komen.

En	God,	misschien,
als	we	moed	hebben,
help	ons	dan	ze	ook	te	maken:
die	gaten,	die	paadjes,	die	kansen.

Amen

rekenIng & VerantWoordIng
Bloemengroet

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

9 januari	 		 De	heer	Bragt
16 januari		 	 Mevrouw	de	Vries	-	de	Vries
23 januari	 	 De	heer	en	Mevrouw	Verwoort
30 januari	 	 De	heer	Mulder
6 februari	 	 Mevrouw	de	Visser	-	den	Hartog
13 februari	 	 Mevrouw	de	Vlieger	-	van	Zandvoort

assistentie voor de koster
gevraagd

De	afgelopen	jaren	zijn	enkele	gemeenteleden,	die	tijdens	
mijn	vakanties	enige	kosterswerkzaamheden	overnamen,	
weggevallen.	Door	overlijden	of	om	persoonlijke	redenen.

Daardoor	is	het	aantal	

assistent- kosters
zeer	klein	geworden.	Dit	is	dan	ook	de	aanleiding	om	deze	
oproep	te	plaatsen:

Wie	wil	mij	vervangen	tijdens	mijn	afwezigheid	in	de	
zondagse	dienst.	De	werkzaamheden	kunnen	worden	
opgedeeld	in	drie	mogelijkheden:

-	 de	totale	werkzaamheden	voor	de	zondagse	dienst;

-	 alleen	het	bedienen	van	de	geluidsapparatuur;

-	 het	verzorgen	van	de	werkzaamheden	zonder	het	
bedienen	van	de	geluidsapparatuur.

Uiteraard	zal	ik	iedereen	die	zich	aanmeldt	voor	een	van	
deze	mogelijkheden,	uitgebreid	uitleggen	wat	van	hem	of	
haar	wordt	verwacht.

Het	is	zeker	niet	ingewikkeld,	maar	wel	erg	dankbaar	werk.	
Praktijk	ervaring	kunt	u	eventueel	vragen	aan	de	huidige	
assistent-kosters,	(Petra	Bresser,	Peter	de	Bruijn	of	
charles	van	Ikelen).

Een	kosters-groet,
ANTON	BRESSER

06	531	456	58					A.G.BRESSER@qUIcKNET.NL
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In verband met vertrek op 1 februari van onze huidige beheerder zijn we op zoek naar een 
enthousiaste:  
 

Beheerder (parttime) 
 
voor het beheer van de Dorpskerk met bijbehorende zalen. 
 
De Protestantse wijkgemeente Santpoort is een kleiner wordende, maar hechte gemeenschap die op 
uiteenlopende momenten gebruik maakt van de faciliteiten van de Dorpskerk. Ook derden maken, 
veelal op basis van verhuur, gebruik van de Dorpskerk. Uitvoerende taken worden ook door 
vrijwilligers verricht. 
 
De taken van de beheerder zullen bestaan uit algemene beheerderstaken, waaronder sleutelbeheer, 
bijhouden van de agenda, het coördineren van het zalengebruik, meehelpen bij het schoonhouden, 
verrichten van of toezicht houden op (klein) onderhoud en het voorbereiden van de kerkzaal.  
Ook contacten met externe verhuurders inclusief verzorgen van de facturatie en toezicht op het 
gebruik, hoort bij de taken. 
 
Belangrijkste eisen die aan de functie gesteld worden zijn het zelfstandig kunnen werken en goed 
kunnen communiceren met de kerkelijke gemeenschap en overige gebruikers. 
 
Het gaat om een betrekking  van 0,2 fte op jaarbasis, die afhankelijk van de geagendeerde 
activiteiten dient te worden ingevuld.  Ook 50-plussers worden uitgenodigd om te solliciteren. 
Arbeidsvoorwaarden zijn conform de regelingen in de PKN. 
 
Nadere informatie kan worden verkregen bij dhr. Gerrit Out, tel. 0629-047097, voorzitter van het 
College van Kerkrentmeesters, e-mail cvkvoorzitter@pg-spvb.nl   
Sollicitaties kunnen worden gestuurd naar Kerkrentmeesters Dorpskerk, Burg. Enschedélaan 65, 2071 
AT Santpoort Noord, of (bij voorkeur) via mail aan Gerrit Out. 
 

 

NIEuwS uIT DE PaSTORIEËN
nIeuWs Van ds. lous

stoeien-met-teKsten
De	coronamaatregelen	worden	gaandeweg	versoepeld.
We	mogen	dus	weer!	Daarom	heb	ik	voor	
donderdagmiddag	10	maart	weer	een	stoeien-met-
teksten	bijeenkomst	gepland.	We	beginnen	om
14	uur	in	de	Ichthusburcht,	ingang	Fahrenheitstraat.	
Inmiddels	verkeren	we	kerkelijk	dan	alweer	in	de	
veertigdagentijd.	Op	een	van	de	leesroosters	staat	als	
tekstgedeelte	Jesaja	53:	1-12,	een	gedeelte	over	de	
lijdende	knecht	van	de	Heer.	De	kerk	heeft	in	alle	eeuwen	
deze	tekst	op	Jezus	betrokken.	De	Joden	betrekken	dit	
Bijbelgedeelte	vaak	op	het	volk	Israël.	Een	spannende	
tekst	dus!	Wilt	u	meedoen?	Dan	graag	een	mailtje	of	een	
telefoontje	naar	mij	toe:	email:
shiprev@hetnet.nl	of	tel.	0255-524473.	Bij	het	
uitdelen	van	het	materiaal	ter	plekke	kan	ik	dan	
met	de	opkomst	rekening	houden.	Wilt	u	zelf	een	
bijbel	meenemen?	De	preek	over	dit	Bijbelgedeelte	
houd	ik	in	de	Engelmunduskerk	op	20	maart:	
deze	tekst	is	op	die	zondag	de	lezing	in	het	
veertigdagenproject.	In	de	Ichthuskerk	zal	ik	deze	
preek	een	week	later	houden,	op	27	maart	in	de	
dienst	waarin	we	tevens	het	Heilig	Avondmaal	vieren.																																																																																																																																										
	

In	verband	met	vertrek	op	1	februari	van	onze	huidige	beheerder	zijn	we	op	zoek	naar
een	enthousiaste:	

beheerder (parttime) 
voor	het	beheer	van	de	Dorpskerk	met	bijbehorende	zalen.	

communiceren	met	de	kerkelijke	gemeenschap	en	
overige	gebruikers.	

Het	gaat	om	een	betrekking	van	0,2	fte	op	jaarbasis,	die	
afhankelijk	van	de	geagendeerde	activiteiten	dient	te	
worden	ingevuld.	Ook	50-plussers	worden	uitgenodigd	
om	te	solliciteren.	Arbeidsvoorwaarden	zijn	conform	de	
regelingen	in	de	PKN.	

Nadere	informatie	kan	worden	verkregen	bij
dhr.	Gerrit	Out,	tel.	0629-047097,	voorzitter	van
het	college	van	Kerkrentmeesters,
e-mail	cvkvoorzitter@pg-spvb.nl	

Sollicitaties	kunnen	worden	gestuurd	naar	
Kerkrentmeesters	Dorpskerk,	Burg.	Enschedélaan	65,
2071	AT	Santpoort	Noord,

of	(bij	voorkeur)	via	mail	aan	Gerrit	Out.

De Protestantse wijkgemeente Santpoort is een 
kleiner wordende, maar hechte gemeenschap die 
op uiteenlopende momenten gebruik maakt van de 
faciliteiten van de Dorpskerk. Ook derden maken, veelal 
op basis van verhuur, gebruik van de Dorpskerk.
Uitvoerende taken worden ook door vrijwilligers verricht. 

De	taken	van	de	beheerder	zullen	bestaan	uit	algemene	
beheerderstaken,	waaronder	sleutelbeheer,	bijhouden	
van	de	agenda,	het	coördineren	van	het	zalengebruik,	
meehelpen	bij	het	schoonhouden,	verrichten	van	
of	toezicht	houden	op	(klein)	onderhoud	en	het	
voorbereiden	van	de	kerkzaal.	
Ook	contacten	met	externe	verhuurders	inclusief	
verzorgen	van	de	facturatie	en	toezicht	op	het	gebruik,	
hoort	bij	de	taken.	

Belangrijkste	eisen	die	aan	de	functie	gesteld	worden	
zijn	het	zelfstandig	kunnen	werken	en	goed	kunnen	

oecumeniscHe
Koffie-ocHtend               
Ook	hier	geldt:	we	mogen	
weer!	De	oecumenische	
koffie-ochtend	van	de	
maand	maart	staat	gepland	
op	donderdagmorgen	
17	maart	in	de	Ichthusburcht,	het	gebouwencomplex	
van	de	Ichthuskerk	aan	de	Fahrenheitstraat	in	
IJmuiden.	Vanaf	10	uur	staat	er	weer	koffie	en	thee	
klaar.	Hopelijk	kunnen	we	de	draad	van	ontmoeting,	
gezelligheid	en	een	goed	gesprek	snel	weer	oppakken!																																																																																																																																								
											
Koffie-op-WoensdAg
Hiermee	zijn	we	alweer	begonnen!	In	de	oneven	
weeknummers	staat	op	de	woensdagmorgen	vanaf	
10	weer	de	koffie	klaar	in	de	Goede	Herderzaal	van	het	
wijkgebouw	bij	onze	Engelmunduskerk.	Loop	binnen	om	
even	lekker	een	bakkie	te	doen!	De	eerstvolgende	data	zijn	
dus:	2	maart,	16	maart	en	30	maart.	Vrienden,	kennissen	
en	familieleden	drinken	vast	ook	graag	een	kopje	mee!
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nIeuWs Van ds. ZuIdema

In	het	kader	van	het	thema	op	de	voorpagina:	Op	
woensdagavond	6	april	is	van	20.00-21.30	uur	een	
avond	over	zingeving	gepland	in	de	Goede	Herderzaal	
van	de	Engelmunduskerk.	Deze	avond	is	bedoeld	voor	
leden	tussen	de	20	en	45	jaar.	Maar	als	uw	leeftijd	(net)	
daarbuiten	valt	en	u	zou	het	fijn	vinden	om	aanwezig	te	
zijn,	wees	welkom!

Op	20	februari,	helaas	te	laat	voor	deze	uitgave	van	
Samen,	is	er	een	bijeenkomst	voor	dezelfde	leeftijdsgroep,	
waarin	we	samen	naar	een	Bijbelverhaal	kijken.	We	
bespreken	dan	het	verhaal	van	de	ark	van	Noach.	Ik	ben	
erg	benieuwd	wat	dit	aan	nieuwe	invalshoeken	voor	dit	
verhaal	gaat	opleveren.	De	volgende	keer	meer	hierover.

viering Heilig AvondmAAl   
Op	zondag	6	maart,	de	eerste	zondag	van	de	
veertigdagentijd,	willen	we	als	gemeente	weer	het	Heilig	
Avondmaal	vieren.	Op	het	moment	van	schrijven	lijkt	
het	erop	dat	de	komende	tijd	de	coronamaatregelen	in	
snel	tempo	versoepeld	worden.	Wij	kijken	hoe	het	Heilig	
Avondmaal	verantwoord	en	goed	gevierd	kan	worden.	In	
ieder	geval	is	drinken	uit	de	ene	grote	beker	niet	mogelijk.	
Wij	zien	uit	naar	een	goede	viering.

groet
Wanneer	deze	editie	van	Samen	verschijnt,	staan	we	
(bijna)	aan	het	begin	van	de	veertigdagentijd.	Elders	in	dit	
blad	leest	u	over	het	veertigdagenproject	Als	gemeente	
gaan	we	op	weg	naar	het	wonder	en	het	feest	van	Pasen.	
Buiten	wordt	de	lente	al	zichtbaar	in	de	bloemen	die	al	
gaan	bloeien.	U	allen	een	goede	tijd	gewenst	in	deze	
periode	waarin	we	ons	gaandeweg	voorbereiden	op	het	
paasfeest.	Tot	ziens	in	de	wijk,	bij	een	activiteit	of	in	de	
zondagse	kerkdienst!

DS.	KEES	LOUS

in memoriAm HindriK bierling
Op	11	februari	overleed	op	de	leeftijd	van	96	jaar	Hindrik	-	Henk	-	Bierling	van	de	Van	Maerlantlaan.	Maar	liefst	72	jaar	
waren	hij	en	Henny	getrouwd!	Tot	op	hoge	leeftijd	bleef	Henk	gezond	en	in	de	running,	maar	de	laatste	jaren	van	zijn	
leven	vielen	hem	in	toenemende	mate	zwaar.	Hij	vond	het	moeilijk	om	steeds	meer	te	moeten	inleveren	aan	gezondheid	
en	denkkracht.	Zijn	hele	werkzame	leven	zat	Henk	in	het	onderwijs:	hij	was	leraar	Duits.	Vanwege	zijn	baan	in	het	
onderwijs	zijn	Henk	en	Henny	lang	geleden	via	enkele	tussenstops	vanuit	Groningen	in	onze	streken	komen	wonen.
Henk	was	een	gelovig,	betrokken	en	meelevend	gemeentelid.	In	zijn	werkzame	jaren	zat	hij	als	ouderling	in	
de	kerkenraad.	In	later	jaren	bleef	hij	actief	meedenken,	meeleven	en	meedoen,	zoals	bij	de	organisatie	van	
groothuisbezoeken	zo’n	tien	jaar	geleden.	Henk	en	Henny	waren	ook	trouwe	kerkgangers.	Gedurende	de	laatste	jaren	
van	zijn	leven	dacht	Henk	veel	na	over	het	einde	van	het	leven	en	wat	er	hierna	zou	komen.	Met	het	oog	op	zijn	uitvaart	
had	Henk	diverse	Bijbelgedeelten	en	liederen	bij	elkaar	gezocht.	Op	zaterdag	19	februari	vond	in	de	Engelmunduskerk	
zijn	uitvaartdienst	plaats.	We	kozen	als	Bijbellezing	I	Korintiërs	13,	het	loflied	op	de	liefde,	dat	ook	de	trouwtekst	van	
Henk	en	Henny	was.	Na	de	dienst	hebben	we	Henk	naar	zijn	laatste	rustplaats	op	Westerveld	begeleid.	Zijn	vrouw	Henny,	
zijn	kinderen	en	kleinkinderen	wensen	we	Gods	nabijheid	toe	in	deze	tijd	van	verdriet	en	gemis.

DS.	KEES	LOUS

Inmiddels	heb	ik	vanuit	
Velserbroek	een	beroep	
ontvangen	en	aangenomen.	
Vanaf	27	maart	zal	ik	ook	
daar	50%	gaan	werken.	

Bij	een	pastoraal	bezoek	
ontvangen:	€	10,-	van	NN.	

Hartelijke	groet,
DS.	JOKE	ZUIDEMA

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



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
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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.

Videobanden
digitaliseren

Beleef uw
oude beelden!



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
	 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


