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Geraakt door de oorlog
Niet vaak is er één gemeenschappelijk
onderwerp aan te wijzen in alle pastorale
gesprekken die ik voer als predikant. Nu wel.
Soms gaat het gesprek er niet over, maar
komt het aan het eind ter sprake. Soms
begint het gesprek er mee. Maar altijd wordt
het ter sprake gebracht: zorgen over die
oorlog, die zo dichtbij wordt gevoerd. En
dan de herinneringen aan die oorlog, lang
geleden. Want door de nieuwe verhalen en
beelden, komen die ook weer boven. Alsof
je opnieuw beleeft wat er toen gebeurde.
Verhalen van toen, alsof ze net gebeurd zijn.
Het is goed om die verhalen te delen,
want ze doen opnieuw pijn. Maar door die
verhalen heen komen ook veel vragen,
waarop niemand zomaar een antwoord
heeft. Vragen over de kans, dat wij
betrokken raken. Vragen over vluchtelingen
en opvang daarvoor. Vragen over de
situatie van de mensen daar, maar ook
over de situatie van soldaten aan beide
kanten. Vragen ook over God. Want hoe
moeilijk zijn die verhalen uit de bijbel over
oorlog te interpreteren: God stond aan
hun kant, toch? Dus je kunt het strijdveld
opgaan, mensen doden en God om hulp en
steun en kracht vragen? Maar hoe dan als
soldaten aan beide kanten dat doen? In de
geschiedenis is dat vaak genoeg gebeurd.
Ik denk dat de rode lijn in de bijbel ons zegt
dat God staat aan de kant van mensen, die
onderdrukt worden. God is een God van
bevrijding. Waar mensen in de knel komen,
daar moet iets gebeuren. Dat is wat God
wil en van ons vraagt. Daarmee zijn alle
vragen niet beantwoord, maar deze rode
lijn geeft een richting aan, zeker in deze
tijd naar Pasen toe: het feest bij uitstek van
bevrijding.

Wij moeten ook vooral vragen blijven
stellen; aan elkaar en aan onszelf. Zoals
het bekende gedicht van Remco Campert
zegt, dat vanwege de oorlog in Oekraïne in
veel talen vertaald is en verspreid wordt via
social media, ook in het Oekraïens.
Dat mooie gedicht wil ik graag hier met u
delen:

Iemand stelt de vraag
Verzet begint niet met grote woorden
maar met kleine daden
zoals storm met zacht geritsel in de tuin
of de kat die de kolder in z’n kop krijgt
zoals brede rivieren
met een kleine bron
verscholen in het woud
zoals een vuurzee
met dezelfde lucifer
die de sigaret aansteekt
zoals liefde met een blik
een aanraking iets dat je opvalt in een stem
jezelf een vraag stellen
daarmee begint verzet
en dan die vraag aan een ander stellen.

Remco Campert

DOMINEE JOKE ZUIDEMA

KERKDIENSTEN
ENGELMUNDUSKERK
Kerkplein 1

ICHTHUSKERK
Snelliusstraat 40

3 apr

10.00 uur  5e zon. 40-dagentijd
ds. Joke Zuidema

10.00 uur  5e zon. 40-dagentijd
ds. Jeannet van Doorn

3 apr

15.00 uur Aangepaste Gezins-Paasdienst
ds. Greet Bijl

10 apr

10.00 uur  Palmzondag
Ds. Bart Stobbelaar

11 apr

19.00-1930 uur  Vesper
ds. Ben Helmers; ds. Anne Helmers

12 apr

19.00-19.30 uur  Vesper
ds. Ben Helmers; ds. Anne Helmers

13 apr

19.00-19.30 uur  Vesper
Ds. Ben Helmers; ds. Anne Helmers

14 apr

19.30 uur  Witte Donderdag HA
ds. Bart Stobbelaar

19.30 uur Witte Donderdag HA
ds. Kees Lous

15 apr

19.30 uur  Goede Vrijdag
ds. Kees Lous

19.30 uur  Goede Vrijdag
ds. Jeannet van Doorn

16 apr

20.30 uur  Stille Zaterdag
Ds. Kees Lous

17 apr

10.00 uur  Pasen
ds. Hans Hoekstra
m.m.v. gelegenheidskoor

10.00 uur  Pasen
ds. Kees Lous

24 apr

10.00 uur
ds. J. Zuidema

10.00 uur
ds. Kees Lous

1 mei

10.00 uur
ds. Appers

10.00 uur
ds. Jeannet van Doorn

8 mei

10.00 uur
ds. H. Reefhuis

10.00 uur
ds. Ben Helmers
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10.00 uur   Palmzondag
ds. Kees Lous

BIJ DE DIENSTEN
engelmunduskerk
Zondag 3 april: Dienst om 10.00 uur
5e zondag 40-dagentijd
Voorganger: ds. Joke Zuidema
Ontvangstdienst: Wiebren en Ineke van Broekhuijzen
Kinderkerk: Deleilah Zamani
Organist: Syb Brink
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Arend Selier
De collecten zijn voor Kerk in Actie 40-dagenproject en de
Kerk
Zondag 3 april: Aangepaste gezins- Paasdienst
om 15.00 uur
Voorganger: ds. Greet Bijl
Zondag 10 april: Palmzondag; Dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. Bart Stobbelaar
Ontvangstdienst: Jannet en Hugo Brink
Kinderkerk: alle leiding
Koffiedienst: Gerda en Jan Hinloopen
Organist: Piet Dalebout
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Dirk Tamerius
De collecten zijn voor Kerk in Actie
40-dagenproject en de Kerk
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken
Maandag 11 april: Vesper van 19.00 - 19.30 uur
Voorgangers ds. Ben Helmers en ds. Anne Helmers
Dinsdag 12 april: Vesper van 19.00 - 19.30 uur
Voorgangers: ds. Ben Helmers en ds. Anne Helmers
Woensdag 13 april: Vesper van 19.00 - 19.30 uur
Voorgangers: ds. Ben Helmers en ds. Anne Helmers
Witte Donderdag 14 april: Dienst van Schrift en
Tafel om 19.30 uur
Voorganger: ds. Bart Stobbelaar
Ontvangstdienst: Aafke Strooker en Ineke van Ee
Organist: Syb Brink
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
De collecten zijn voor de Diaconie en de Kerk
Goede Vrijdag 15 april: Dienst om 19.30 uur
Voorganger: ds. Kees Lous
Ontvangstdienst: Heleen Hoefakker en Esther Bijker
Organist: Piet Dalebout
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Jorgen Rasmussens
Geen collecte

Stille Zaterdag 16 april:
Dienst om 20.30 uur
Voorganger: ds. Kees Lous
Ontvangstdienst: Ingrid Rasmussens en Adrie van der Pijl
Organist: Syb Brink
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Dirk Tamerius
Geen collecte
Zondag 17 april: Pasen; Dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. Hans Hoekstra
M.m.v. gelegenheidskoor
Ontvangstdienst: Adrie van der Pijl en Wim Nagtegaal
Kinderkerk: Deleilah Zamani
Organist: Piet Dalebout
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Marco Bresser
De collecten zijn voor de Diaconie en de Kerk
Zondag 24 april: Dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. J. Zuidema
Ontvangstdienst: Ank en Wim Mak
Kinderkerk: Henny de Wit
Koffiedienst: Henny de Wit en Jorgen Rasmussens
Organist: Syb Brink
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Jorgen Rasmussens
De collecten zijn voor de Diaconie en de Kerk
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken
Zondag 1 mei: Dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. Appers
Ontvangstdienst: Tienke v.d. Putte en Henny Stolk
Kinderkerk: Elisabeth van den Bos
Organist: Piet Dalebout
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Nils Rasmussens
De collecten zijn voor de Diaconie en de Kerk
Zondag 8 mei: Dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. H. Reefhuis
Ontvangstdienst: Heleen Hoefakker en Thera Talens
Kinderkerk: Mariëlle Manten
Koffiedienst:
Organist: Syb Brink
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Arend Selier
De collecten zijn voor Kerk in Actie (noodhulp) en de Kerk
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken
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Van de redaCTIE
Informatie over de eerstvolgende kerkbladen
Kerkblad-nummer
Jaargang

Periode

Uiterste
inleverdatum kopij

Verschijningsdatum
vanaf…

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

30 - 02

17/07/’22 - 10/09/’22

4 juli 2022

14 juli 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.

eigen kerknieuws
Wat is er te doen
Nieuws uit de kinderkerk
Een aantal weken in de 40 Dagentijd en we zijn
enthousiast bezig met ons project: ‘Ben je klaar voor
het feest’. We lezen mooie verhalen, voornamelijk uit
het evangelie van Johannes en knutselen iets dat met
de verhalen te maken heeft. Ook komt er elke week een
voorwerp bij op onze viertafel die een mooi zichtbare plek
heeft gekregen in de kerk! Zo staat er een geknutseld
parfumflesje op en een potje met zonnebloemzaadjes
waarvan we hopen dat ze ontkiemen en gaan groeien.
Op het moment van schrijven van dit stukje weet ik al dat
er een boek bijkomt en als u het kerkblad zit te lezen is het
verhaal van de ware wijnstok voorgelezen en hebben de
kinderen (een tros) druiven op de tafel gelegd. Zo wordt de
tafel steeds voller en gezelliger. Net zo gezellig als het er
in de kinderkerk aan toegaat!
We hebben een leuke groep kinderen, die geïnteresseerd
zijn in de verhalen en graag meedoen met het napraten
over wat we voorlazen en met het knutselen.

tijd genoeg willen hebben om zo mooi mogelijke
Palmpasenstokken te maken.

Er komen ook nog erg leuke diensten aan: Palmpasen en
Pasen. Over Palmpasen heb ik het in het vorige kerkblad
al gehad, maar ik ga het nog eens vertellen: in die dienst
gaan we met de kinderen een Palmpasenstok versieren en
zullen de kinderen die aan het einde van de dienst komen
laten zien in de kerk voordat ze ze weggeven.
De kinderen beginnen die dag al meteen in onze eigen
ruimte, omdat we het verhaal voorlezen, uitleg geven over
de voorwerpen die aan de stok komen en natuurlijk

En dan, aan het eind van ons project, is er dan het feest
waar we met z’n allen naar aan het toeleven zijn: Pasen!
Dan gaan we traditiegetrouw –na het voorlezen van het
Paasverhaal- met de kinderen eieren zoeken in de tuin,
hopende op droog weer.
Genoeg feestelijkheden in het verschiet!
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Na de dienst is het gezamenlijk koffie drinken en dan eten
we met z’n allen pannenkoeken. Voorheen deden we dat
alleen met de kinderen en hun ouders. Maar om -na de
vreemde Coronatijd- weer verbinding te zoeken tussen
de jeugd en de jeugd van vroeger (zoals een dominee in
onze kerk eens zo mooi zei) in onze kerk, willen we dat nu
graag met alle gemeenteleden die die zondag aanwezig
zijn, doen. Voor u ook meteen de gelegenheid om kennis te
maken met onze nieuwe kinderkerkleidsters.
En om u nog meer te betrekken bij de kinderen in
onze kerk, zetten we zondag 3 april in de kerk pakken
pannenkoekenbeslag neer; als u ons wilt helpen met
bakken, mag u een pak meenemen en die de zondag erop,
Palmpasen, als pannenkoeken weer mee naar de kerk
nemen. Zo maken we er een gezamenlijk feest van!

Met een vriendelijke groet namens ons allemaal,

Henny

Engelmundus en meer... presenteert:
De laatste voorstelling van dit vierde seizoen wordt er een
waar we lang op gewacht hebben. Maar nu staat zij toch
echt op het podium in onze Engelmunduskerk.
               
Zondag 10 april 2022 – Lenny Kuhr:
“Het lied gaat door“

De zaal gaat om 14.30 uur open. De voorstelling begint
om 15.00 uur.
Kosten: € 15, inclusief een drankje in de pauze.
Kaarten zijn te bestellen bij voorkeur via de website
www.engelmunduskerkoudvelsen.nl
of anders telefonisch 06 18 92 15 01.     

Diaconiecollectes tijdens de 40dagentijd
Alles komt goed?!
De zeven werken van barmhartigheid
Alles komt goed?! Dat is het thema van de
40dagentijdcampagne 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?

Dat ze net als Duncan ooit het Eurovisie Songfestival won,
is algemeen bekend, maar Lenny Kuhr staat voor meer
dan alleen grote hits als “De Troubadour” en “Visite”.
Al meer dan vijftig jaar maakt en zingt zij de mooiste
Nederlandse liedjes. Zij bracht 31 albums uit. Haar liedjes
vertellen op persoonlijke wijze over haar leven én over dat
van de luisteraar.
Recent kreeg Lenny Kuhr de BUMA-oeuvreprijs voor haar
totale bijdrage aan het Nederlandstalige lied.
En nu, na meer dan vijftig jaar van wisselend succes
waarin ze haar platen soms in eigen beheer moest
uitgeven omdat er bij platenmaatschappijen geen
animo voor was, maakt Lenny Kuhr een grootscheepse
artistieke comeback. Het Amsterdamse Indielabel brengt
haar nieuwe album uit, simpelweg Lenny Kuhr getiteld.
Erik de Jong, beter bekend als Spinvis, schreef het
openingsnummer: “In Mijn Boek”. Stef Bos componeerde
het op haar lijf geschreven “‘Nog steeds een troubadour”.
Producer Frans Hagenaars en arrangeur/muzikant Reyer
Zwart plaatsen Lenny Kuhr in het middelpunt van een
bruisende popproductie waarin ze misschien wel beter
zingt dan ooit tevoren.
In het concert in onze kerk staat ze stil bij de duizenden
dingen die voorbijgaan en bij dat wat nooit voorbijgaat.
Het lied is hierbij de metafoor. Het besef, dat alle dingen
komen en gaan binnen het tijdloze gegeven dat wij leven,
stemt tot weemoed en tot vreugde en tot alle muziek die
in dit programma te horen zal zijn. “Met Reinier Voet op
gitaar en Mischa Kool op basgitaar laten wij de snaren en
stemmen klinken, omdat ze klinken willen om de snaar in
jou te vinden”.

In de 40dagentijd zijn alle collectes verbonden aan één
van de werken van barmhartigheid.
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
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.
Zondag 10 april - Kerk in Actie - Jong Protestant
De doden begraven
Veel christelijke
jongeren hebben het
paasverhaal al vaak
gehoord. Komt de
boodschap van Pasen
bij hen nog wel aan?
JOP, Jong Protestant,
ontwikkelde een
verrassend spel voor
kerkelijke jongeren:
de PaasChallenge.
In dit spel met
‘Wie-is-de-mol’achtige elementen
kruipen jongeren
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een nacht lang in de huid van een hoofdpersoon uit
het paasverhaal. Ze krijgen te maken met emoties als
achterdocht, eenzaamheid, vermoeidheid en troost.
Een deel van de opdrachten speelt zich buiten af, de
ontknoping vindt plaats op paasmorgen. Maar liefst
2.000 jongeren uit heel Nederland deden afgelopen jaar
mee. Helpt u mee, zodat JOP rond Pasen jongeren met dit
uitdagend spel bij de kerk kan (blijven) betrekken.

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

Rekening & verantwoording
Bloemengroet

Uit de kerkenraad

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

In de vergadering van 4 april
nemen we afscheid van Adrie van der Pijl. Adrie is 20 jaar
ouderling geweest! Wij danken haar ook op deze plaats
voor haar enorme inzet.
Gelukkig blijft zij, met Esther Filius, een deel van het
bezoekwerk in IJmuiden organiseren. In het volgende
kerkblad hoort u meer over het nieuwe wijkensysteem
voor de hele gemeente, dat ds. Joke Zuidema heeft helpen
opzetten. Het streven is om een netwerk aan te leggen
waarin alle gemeenteleden een contactpersoon hebben.
Wat Joke betreft: als dit kerkblad uitkomt, zal zij voor 50%
verbonden zijn aan de gemeente van Velserbroek. Wij
wensen haar daar, met haar verbindingsdienst daar op
27 maart, een goede start en een goede tijd toe!

20 februari De heer Wouters
27 februari De heer Abma
6 maart

De heer Nagtegaal

13 maart

Mevrouw Hoekstra - Brouwer
De heer van der Sluis

20 maart

Mevrouw van der Duin - Oepkes

Paasgroetenaktie voor
gedetineerden

Op zondag 27 maart zal Adrie van der Pijl in de dienst
worden bedankt en Jannet Brink worden verwelkomd als
notuliste voor de kerkenraad.
De beroepingscommissie komt voor het eerst bijeen op
11 april om 20.00 uur in de kerk.

De kaarten zijn inmiddels opgestuurd naar de
Protestantse Kerk in Utrecht. Daar worden de kaarten
gesorteerd en verdeeld over alle gevangenissen in
Nederland en het buitenland.

Niet alle toezeggingen voor de kerkelijke bijdrage - actie
kerkbalans- zijn binnen! Er zijn 385 brieven verstuurd en
120 toezeggingen zijn binnengekomen. Kijkt u daar nog
even naar?
We hebben de heer Piet Dalebout bereid gevonden
vertrouwenspersoon te zijn voor onze gemeente voor
mensen met klachten over grensoverschrijdend gedrag.
Ds. Kees Lous zal in de komende tijd, door te hoog
opgelopen werkdruk, wat minder diensten leiden en af en
toe een vergadering overslaan.

Ook in 2022 is het goed de hoopvolle boodschap van
Pasen door te geven.
Alle inzenders van de Paasgroetenkaarten heel hartelijk
dank.

De Diaconie
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In de Stille Week, de week op weg naar Pasen, is er vanaf
de maandag elke dag een liturgisch moment - zie de
kerkdiensten - in de kerk.
Tot aan Pasen is op woensdag en zaterdagmiddag de
kerk een poosje open, om onze zorg om Oekraïne te
delen, eventueel met het aansteken van een kaarsje.
Zie elders in dit blad.
Een hartelijke groet,
Anne Helmers (voorzitter kerkenraad)

uit de kerkbanken
Als g’in nood gezeten
geen uitkomst ziet,
wil dan nooit vergeten
God verlaat U niet.

Ik wil jullie bedanken voor de prachtige, fleurige bloemen,
die ik heb ontvangen op 12 maart als groet vanuit de
gemeente, voor mijn 85ste verjaardag.
Mijn man en ik zullen er nog een paar dagen van gaan
genieten.
Hartelijke groet,

Hoe vaak heb ik dat gedacht
en de troost van Hem verwacht,
en zovelen met mij.
En we kregen hulp van Boven.
door te geloven en
ik dank de Heer God.

Gerard en Tiny van der Sluis

Als je dat geloof en vertrouwen
niet kent,
waar blijf je dan met je wanhoop.
Martha van der Duin

NIEUWS UIT DE PASTORIEËN
NIEUWS vAN DS. LOUS
Oecumenische koffie-ochtend
Donderdag 21 april vindt de eerstvolgende oecumenische
koffie-ochtend plaats. Vanaf 10 uur zijn wij welkom in
verenigingsgebouw De Bolder van de Oud-Katholieke
parochie in IJmuiden. De ingang van De Bolder is aan de
Bloemstraat 124.
Kom gerust langs en neem uw buren mee!
Aangepaste Gezinsdienst voor mensen met een
verstandelijke beperking
Eindelijk mogen we weer! Op zondagmiddag 3 april vindt
er voor het eerst dit kalenderjaar weer een aangepaste
gezinsdienst plaats. Het is nog in de tijd voorafgaand aan
Pasen, maar we kijken toch al een beetje vooruit naar het
Paasfeest. De dienst zal gaan over het laatste avondmaal.
De dienst wordt gehouden in onze eigen Engelmunduskerk
en begint om 15 uur.
Kom gerust langs om deze mooie diensten met ons mee
te maken!
Diensten Goede Week en Pasen
In de Goede Week is er elke dag dienst. Op 11, 12 en
13 april is er in de kerk een vesperdienst van ongeveer een
half uur en die begint om 19 uur. Op Witte Donderdag en
Goede Vrijdag beginnen de diensten om 19.30 uur.
Op Witte Donderdag vieren we Heilig Avondmaal. Op
Goede Vrijdag lezen we het lijdensverhaal van Jezus,
afgewisseld met liederen. De dienst op Stille Zaterdag, de
Paaswake, begint om 20.30 uur. De laatstgenoemde drie
diensten beschouwen we als één doorlopende dienst, die

op Witte donderdag begint
met bemoediging en groet en
die afgesloten wordt met de
zegen, aan het einde van de
Paaswake op Stille Zaterdag.
Op de paasmorgen begint
de dienst om 10 uur. Door het vertrek van ds. Barbara de
Groot (alweer vorig jaar!) staan er verscheidene (gast)
voorgangers voor deze diensten op het rooster. Er zal
dit jaar dan ook geen gezamenlijke liturgie worden
samengesteld. De voorganger kan zelf kiezen of hij/zij
een liturgie maakt of dat de liederen net als in de gewone
zondagse diensten rechtstreeks uit het liedboek worden
gezongen.
Groet
In deze prachtige voorjaarstijd, die overschaduwd wordt
door de verschrikkelijke oorlog in de Oekraïne, mag ik u
allen hartelijk groeten. Misschien ligt er gaandeweg voor
ons ook een taak in het opvangen en/of begeleiden van
vluchtelingen uit de Oekraïne. Dat wij met de hoop van
Pasen deze vluchtelingen warm tegemoet mogen treden.                                                            
Ds. Kees Lous
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NIEUWS vAN DS. ZUIDEMA
Nieuws van dominee Joke Zuidema
De vorige keer schreef ik over een bijeenkomst over
een Bijbelverhaal voor de groep 20-45 jarigen op
zondagmiddag 20 februari. Het was vreselijk weer én het
eind van de voorjaarsvakantie. Misschien dat er daarom
geen mensen kwamen op deze middag.
We hebben binnenkort een herkansing met een ander
onderwerp op een ander tijdstip:
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 voor andere leden,
die geïnteresseerd zijn in het
thema: wees welkom! Het
zal gaan over zingeving in de
breedste zin van het woord.
Hartelijke groet,

ds. Joke Zuidema.

In Memoriam Rietje Bosschert
Op 10 maart overleed op de leeftijd van 83 jaar Maria Johanna Bosschert, beter bekend als Rietje Bosschert.
Rietje Bosschert was lid van de Braamboskerk en via de Goede Herderkerk lid geworden van de
Engelmunduskerk. Ze voelde zich minder verbonden met de laatste kerk, maar het geloof heeft altijd een
belangrijke plaats ingenomen in haar leven.
Ze kreeg twee zonen, Willem en Erik, en een kleinzoon. Ze woonde lange tijd in de Fidelushof in IJmuiden. Het
laatste jaar was ze vanwege de ziekte van Alzheimer opgenomen in Breezicht. Ze was een positieve en sterke
vrouw.
Op vrijdag 18 maart hebben we afscheid van haar genomen. Bij het afscheid heb ik een gedicht voorgelezen, dat
zij had uitgekozen voor dit moment: Een droom, die geen bedrog is. Daarna luisterden we naar ‘Blijf bij mij Heer’.
We wensen haar zonen, schoondochters en kleinzoon veel sterkte met dit verlies.

ds. Joke Zuidema

Berichten van elders

Hauerwas is in 2001 door Time Magazine uitgeroepen
tot Amerika’s beste theoloog. Sinds die tijd is er ook in
Nederland steeds meer aandacht voor zijn werk en zijn
meerdere van zijn boeken in het Nederlands vertaald.
Ds. Ariaan Baan en Jan Martijn Abrahamse schreven een
theologische biografie over hem.
Wie is Stanley Hauerwas?
Aan zijn accent hoor je het meteen: Stanley Hauerwas
(Pleasant Grove, 1940) is opgegroeid in Texas. Hij komt uit
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een familie van metselaars.
Van kinds af aan helpt Stanley mee
op de bouwplaats waar zijn vader en zijn ooms werken.
Zijn ouders zijn lid van de plaatselijke methodistische
kerk. Als er tijdens een kerkdienst een oproep tot
bekering wordt gedaan, staat ook de 15-jarige Stanley
op, gaat naar voren en vertelt de gemeente dat hij zijn
leven aan God wil toewijden en predikant wil worden.
Zo gebeurt het dat hij, als eerste van zijn familie, gaat
studeren op een college. Het plan om predikant te worden
geeft hij echter al snel op. Door alles wat hij leert, is hij
gaan twijfelen aan het geloof dat hij van huis uit heeft
meegekregen. Toch blijft het christelijk geloof hem
fascineren: hij wil weten of dat wat christenen geloven
hout snijdt, en daarom besluit hij om theologie te gaan
studeren. Hij is een begaafd student en wordt toegelaten
op de prestigieuze Yale Divinity School. Aan Yale wordt
het werk van de Duitse theoloog Karl Barth (1886-1968)
intensief bestudeerd en diens theologie wint Hauerwas
opnieuw voor het christelijk geloof. Hij volgt een doctoraal
traject in de theologische ethiek en schrijft een dissertatie

over morele groei. Na zijn studie krijgt Hauerwas een baan
als docent aan Notre Dame University en hij wordt daar al
snel hoogleraar in de theologische ethiek. Tien jaar later
verhuist hij naar Duke University. In zijn boeken komt
Hauerwas vaak terug op wat hij geleerd heeft toen hij bij
zijn vader in de bouw werkte. Zoals metselen een ambacht
is dat je met pijn en moeite onder de knie kunt krijgen,
zo is het morele leven ook een kunst die we ons door
gedisciplineerde oefening kunnen toe-eigenen. Hauerwas
gaat begrijpen dat morele groei alleen kan plaatsvinden
in gemeenschappen, en dat voor christenen de kerk zo’n
vormende gemeenschap is. Zo komt de kerk centraal te
staan in zijn theologie en leert hij ook de methodistische
gemeente van zijn jeugd opnieuw te waarderen.
Wanneer hoorden we voor het eerst van hem?
Hauerwas is 2001 door Time Magazine uitgeroepen
tot Amerika’s beste theoloog. Sinds die tijd is er ook in
Nederland steeds meer aandacht voor zijn werk en zijn
meerdere van zijn boeken in het Nederlands vertaald.
Waarmee is Hauerwas bekend geworden?
Hauerwas is beroemd (of voor sommigen: berucht)
vanwege zijn uitgesproken kritiek op het Amerikaanse
christendom. Zijn kritiek treft zowel de evangelicale
variant van het christendom, die hij van huis uit goed
kent, als de liberale variant die sterk vertegenwoordigd
is in de theologie. Liberale en evangelicale theologen
en kerkleiders hebben volgens Hauerwas het christelijk
geloof in de uitverkoop gedaan doordat ze the American
way of life aangezien hebben voor het evangelie van Jezus
Christus. Voor liberalen is Jezus degene die jou vertelt dat
je mag zijn wie je bent en dat niemand jou mag uitsluiten.
Voor evangelicalen is Jezus degene die jou de vrijheid
geeft om patriot te zijn en Amerika te verdedigen tegen
vreemde invloeden. Hauerwas wijst erop dat Jezus niet
gekomen is om deze idealen van inclusie of patriottisme
te bekrachtigen, maar juist om deze te veroordelen. Deze
idealen stellen namelijk niet God maar de mens centraal,
en zijn begeerte naar controle en macht. Voor Hauerwas
belichaamt Jezus een alternatieve manier van leven waar
niet onze begeerten regeren maar de vrede van God.
Door Zijn leven met anderen te delen, te sterven en op te
staan, heeft Jezus de machten van geweld overwonnen en
kunnen wij ook leven in vrede. Hiertoe is de kerk geroepen
om, net als Jezus, te leven van de vrede van God.

Wat kunnen we in de plaatselijke gemeente in Nederland
met zijn gedachtegoed?
Hauerwas’ werk is ook uiterst relevant voor Nederlandse
christenen. Hij wijst namelijk op iets wat zo
vanzelfsprekend is dat we het vaak over het oog zien:
geloven kun je niet alleen. We hebben een kerk nodig,
een gemeenschap van ‘zusters en broeders’. Tegen de
plaatselijke gemeenten in Nederland zou Hauerwas
zeggen: laat je niet gek maken door allerlei stemmen die
zeggen dat de kerk irrelevant geworden is, maar ontdek
opnieuw de intrinsieke waarde van de gemeenschap. Ga
niet allerlei nieuwe dingen ondernemen, maar bekwaam
je opnieuw in de kunst van het samen kerk zijn: het vieren
van de eredienst, het omzien naar elkaar, de diaconale
bekommernis om de wereld.
Zien we de doorwerking van zijn gedachtegoed ergens
terug?
Hauerwas vindt steeds meer gehoor onder Nederlandse
christenen. Als je iemand hoort zeggen dat we als
christenen in deze tijd eenvoudigweg moeten doen wat
we altijd al gedaan hebben, namelijk samen kerk zijn, dan
zou het best kunnen zijn dat hij of zij hierin door Hauerwas
geïnspireerd is.
Boekentip
Stanley Hauerwas - een theologische biografie
door Ariaan Baas en Jan Martijn Abrahamse

Uitvaartcentrum IJmuiden:
Vertrouwd dichtbij

Gemakkelijk en gezond: elke dag bereiden wij verse,
werk langsbrengen. Meteen wat boodschappen voor u
meenemen? Onze bezorgservice staat voor u klaar!
Haarlem - Waarderpolder - Beverwijk - IJmuiden - Heemstede - Hoofddorp

023 - 531 91 43 – www.kievitbv.nl

Waalstraat 101, 0251- 25 20 94, www.ijmonduitvaart.nl
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wij HEBBEN GELEZEN
Doopverbod
Op 26 september waren er verkiezingen in Duitsland. De
Duitse socialistische partij Die Linke wijst (automatisch)
lidmaatschap van kinderen in de religieuze gemeenschap
van hun ouders af.

een mens pas op zijn achttiende meetelt, in de kerk tel je
van den beginne af aan mee. De kerk is nu eenmaal
toleranter ten opzichte van kinderen dan de wereld. Dat
leerde ze van Jezus die de kinderen omhelsde en zegende.

Die Linke, die in de peilingen op zo’n 7 procent stond
(op dat moment de vijfde partij van het land), heeft zich
in haar partijprogramma gekeerd tegen de kinderdoop.
Op zichzelf is dat misschien niet
zo vreemd voor een partij met een
communistisch verleden. In de DDR
had men het immers niet zo op de kerk.
Mijn leraar Eberhart Jüngel (emeritus
hoogleraar in Tübingen) groeide op in
dat atheïstische klimaat; een klimaat
waar niemand zelf durfde te denken.
Hij leerde daar de kerk kennen als
plaats van vrijheid, als plek waar
je wél zelf mocht denken en mocht
zeggen wat je dacht. Het was mede
die ervaring die hem tot geloof en de
theologie bracht.
Hoe onderdrukkend het linkse
denken in potentie kan zijn, wordt
onverhuld duidelijk als Die Linke pleit
voor een verbod op de kinderdoop
en de besnijdenis. Het argument
dat ze daarvoor gebruiken, is dat je
slechts tot een religie zou mogen
toetreden ‘na het bereiken van de
religieuze mondigheid’ (www.die-linke.de/wahlen/
wahlprogramm-2021). Dat lijkt me echter geen argument,
maar het herhalen van het standpunt. Bovendien vertellen
ze er niet bij, wanneer deze religieuze mondigheid dan
intreedt en wie dat bepaalt.

Toch hoeft het ons niet te verbazen, wanneer de
intolerantie ten opzichte van de kinderdoop en de
besnijdenis steeds groter wordt. En die komt uit
verschillende hoeken. De linkse
politiek vindt hier steun bij de
liberalen. De JOVD (jongerenafdeling
van de VVD) pleitte in 2014 al voor
een verbod op de besnijdenis. Hoe
je dat durft te doen na Auschwitz,
is mij volstrekt onduidelijk. In vind
het voorstel om de besnijdenis te
verbieden niet minder erg dan de
jongeren op Urk die in Nazi-kledij
rondliepen.
Maar het allerergst is natuurlijk
het groteske misverstand over
de grond om je kinderen een
religieuze opvoeding te geven.
(Ex)-communisten en (nieuwe)
liberalen zien dat als indoctrinatie,
als geestelijk kindermisbruik, als
belemmering van de vrijheid. Een
gelovige weet: opvoeden is je
kinderen het goede geven. Je wacht
niet tot je kind om voedsel en kleding
vraagt, maar je geeft het voedsel, kleding, onderdak en
liefde, bescherming en troost vóórdat het daarom vraagt.
Je kind liefde onthouden is een kwaad. Je kind de liefde
van God onthouden is vanuit het geloof gezien een nog
groter kwaad. Zo eenvoudig is de achtergrond van de
kinderdoop. Dat zou ook voor niet gelovigen evident
moeten zijn.

Het is een grove schending van de scheiding van kerk en
staat, wanneer de staat zou gaan bepalen wanneer de
religieuze mondigheid intreedt. Bovendien is er veel te
zeggen voor de opvatting dat de christelijke mondigheid
intreedt bij de kinderdoop. De wereld mag dan menen dat

Willem Maarten Dekker is gemeentepredikant
in Waddinxveen
Overgenomen uit ’Woord en Dienst’

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters

persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie
Ook wilsbeschikking en nazorg
Dag en nacht bereikbaar: 0255 - 51 7452
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Schildersbedrijf M.F. de Vreugd
Havenkade 3
1973 AH IJmuiden
T // +31 (0) 255 532 363
M // +31 (0) 611 001 848
mfdevreugd@live.nl
www.ambachtelijkschilderwerk.nl

FOTO LOEK ANDERSON
T H E

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

8 mm

digitaliseren
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.

Sterk in grafische communicatie!
• flyers & folders
• geboortekaartjes
• gelegenheidskaarten
• levensboeken

Trompstraat 1-5

• ontwerpen
• posters
• printen
• scripties

1971 AA IJmuiden

FOTO LOEK ANDERSON
DRUKKERIJ ELTA

60

JAAR

• spandoeken
• stickers
• trouwkaarten
• vlaggen

info@elta.nl

tel. 0255 53 58 18
tel. 0255 51 11 91

Voor een goed advies
en ruime keuze
DROGISTERIJ PARFUMERIE

Ritskes
Ook uw adres voor
elastische kousen en steunpanty's

Frans Naereboutstraat 66
1971 BP IJmuiden
Tel.: (0255) 51 5207
Fax: (0255) 515964

Protestantse Gemeente te Velsen-Zuid / IJmuiden-Oost
Predikanten

• ds. C. Lous                                         52 44 73
’t Roode Hart 9
1981 AH Velsen-Zuid
ds.lous@engelmunduskerkoudvelsen.nl
• ds. J. Zuidema (ambulant) 06 3801 4580
Meervlietstraat 131
1981 BL Velsen-Zuid
j.zuidema@protestantsekerk.nl

Kerkrentmeesters

• Secretaris
hr. 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/onlinecollectes
• 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

Bezoekadres
Kerkplein 1
Velsen-Zuid

Postadres

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

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

Vertrouwenspersoon

• Piet Dalebout		06 5766 5859

Koster

• hr. A.G. Bresser		06 5314 5658
Meervlietstraat 41
1981 BK Velsen-Zuid
koster@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

