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Met de grote Christelijke feesten is het voor wat 
betreft de volgorde voor ons gevoel vreemd gesteld: 
de feesten worden gaandeweg steeds lastiger te 
begrijpen en in te vullen. Het kerstfeest kunnen 
we nog snappen: een kindje wordt geboren. 
Het Paasfeest is vanuit menselijk gezichtspunt al 
onvoorstelbaar: Jezus staat op uit het graf en laat de 
dood achter zich. Maar Hemelvaart en Pinksteren zijn 
misschien wel onbegrijpelijk. Jezus stijgt van de 
aarde op naar de hemel. En op Pinksteren 
zien we iets in omgekeerde richting 
gebeuren: de Geest komt uit de hemel 
naar de aarde. Als we eerlijk zijn, 
kunnen we ons er geen voorstelling 
bij maken: het is niet te vatten.

In de maanden mei en juni is in de 
volgorde van het kerkelijk jaar de beurt 
aan Hemelvaart en Pinksteren. Hoe zouden 
we beide feesten voor ons geloof en ons vertrouwen 
op God vruchtbaar kunnen maken? Wat hebben we 
eraan voor onze eigen geloofsbeleving? 
Eerst maar eens de vraag: waar staan hemel en aarde 
in de bijbel voor? Zijn dat afgebakende en begrensde 
terreinen? Als je de bijbel goed leest, zie je dat de 
hemel staat voor Gods ruimte en de aarde voor de 
ruimte van de mens. We zien het al in het begin van 
Genesis: God maakt hemel en aarde, maar schept 
de mens op aarde. God zelf heeft zijn eigen ruimte, 
de hemel. Maar omdat God Schepper is van hemel 
èn aarde, is er altijd overlap: hemel en aarde kunnen 

elkaar raken. Met het Onze Vader bidden we: ‘Uw 
Koninkrijk kome, op aarde zoals in de hemel’. Het 
Koninkrijk van de hemel, zoals dat er bij God is, mag 
ook tot stand komen op aarde. Met Hemelvaart zien 
we een dergelijke overlap. Het lichaam van Jezus 
dat bij de aarde hoort, gaat naar de ruimte van God. 
Hemel en aarde raken met elkaar verbonden. Even 
later zien we het omgekeerde: met Pinksteren komt 

de Geest uit de ruimte van God naar de ruimte 
van de mensen. Het Koninkrijk van God, 

zoals dat er is in de ruimte van God, 
krijgt nu ook vorm op aarde: ‘op 
aarde zoals in de hemel’. Wanneer 
wij dus de Geest mogen ontvangen, 
betekent dit ook dat wijzelf mensen 

van het Koninkrijk zijn. Mensen 
geroepen om vanuit de verrijzenis van 

het Paasfeest in het vervolg invulling 
te geven aan dat Koninkrijk van God in ons 

eigen leven. Ons eigen leven dat zich afspeelt hier op 
aarde, in de ruimte van de mensen.

Op deze aarde met alles wat er op deze aarde 
gebeurt, ook aan verschrikkelijke dingen. Daarvan 
mogen wij als mensen met vallen en opstaan al iets 
zichtbaar maken van waar het Jezus om te doen was 
en is: het vestigen van het Koninkrijk van God, zoals 
Hij dat beloofd heeft. Een hemelse opdracht voor een 
aardse taak.                                       

                                                                                                                               

Ds. Kees Lous

Hemelvaart en Pinksteren   -   Wat moeten we ermee? 
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KERKDIENSTEN

BIJ DE DIENSTEN
engelmunduskerk

Zondag 8 mei: dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. H. Reefhuis (santpoort)
ontvangstdienst: Heleen Hoefakker en Thera Talens
Kinderkerk: Mariëlle Manten
Koffiedienst: Marjan van essen en Mieke Karman
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

Zondag 15 mei: dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. Helga Frömming (Heiloo)
ontvangstdienst: Fam. Brink
Kinderkerk: Henny de Wit
organist: Piet Dalebout
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Dirk Tamerius
De collecten zijn voor de Diaconie en de Kerk

Zondag 22 mei:
dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. Kees Lous
ontvangstdienst: Angela ouwehand en Petra de Hoog
Kinderkerk: Mariëlle Manten
Koffiedienst: Angela ouwehand en Jorgen Rasmussens
organist: syb Brink
Koster/geluidsregistratie: Peter de Bruijn
Beeldregistratie: Nils Rasmussens
De collecten zijn voor Missionair werk en de Kerk
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

donderdag 26 mei: Hemelvaart. 10.00 uur oec. 
dienst van scHrift en tafel
in de oud. Kath. engelmunduskerk aan de Wilhelminakade
Voorganger: ds. Kees Lous
Onze Engelmunduskerk is gesloten

	 ENGELMUNDUSKERK	 ICHTHUSKERK	
 Kerkplein 1 snelliusstraat 40    
      
8 mei 10.00 uur 10.00 uur
 ds. H. Reefhuis ds. Ben Helmers 

15 mei 10.00 uur 10.00 uur
 ds. Helga Frömming ds. Jeannet van Doorn

22 mei 10.00 uur 10.00 uur
 ds. Kees Lous WBTI Andersdienst

26 mei Hemelvaart 10.00 uur  HA  oec. Dienst Hemelvaart 10.00 uur  HA oec. Dienst
 In de oud. Kath. engelmunduskerk aan de  in de oud. Kath. engelmunduskerk aan de
 Wilhelminakade. Eigen kerk is dicht Wilhelminakade. Eigen kerk is dicht
 ds. Kees Lous ds. Kees Lous

29 mei 10.00 uur 10.00 uur
 ds. M.C. Kapteyn (Graft de Rijp) ds. Kees Lous

29 mei 15.00 uur Aangepaste Gezinsdienst
 ds. Kees Lous

5 juni Pinksteren 10.00 uur Pinksteren 10.00 uur
 ds. Kees Lous ds. Jeannet van Doorn

12 juni 10.00 uur 10.00 uur
 ds. Ben Helmers ds. Kees Lous Gezinsdienst
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Zondag 29 mei: dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. M.C. Kapteyn (Graft de Rijp)
ontvangstdienst: Fam. Vermeulen
Kinderkerk: Deleilah Zamani
organist: Piet Dalebout
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Jorgen Rasmussens
De collecten zijn voor de Diaconie en de Kerk

Zondagmiddag 29 mei: aangePaste geZinsdienst 
om 15.00 uur 
Voorganger: ds. Kees Lous

Zondag 5 juni: PinKsteren. dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. Kees Lous
ontvangstdienst: Fam. Vermeulen

Kinderkerk: elisabeth van den Bos
Koffiedienst: Fam. Hinloopen
organist: syb Brink
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Nils Rasmussens
De collecten zijn voor Pinksteren en de Kerk
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

Zondag 12 juni: dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. Ben Helmers
ontvangstdienst: esther Filius en Aad de Koning
Kinderkerk: Henny de Wit
organist: Piet Dalebout
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…

 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
 
 30 - 03 11/09/’22 - 15/10/’22 29 augustus 2022 8 september 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.

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

Wat een feest was het, he? De Veertigdagentijd waarin 
elke zondag onze slinger langer werd en onze viertafel 
voller; met bloemetjes, een boek, zaadjes (die helaas 
niet opkwamen), een lekker geurend zeepje, een blikken 
telefoon en een van ballonnen gemaakte druiventros.
Palmpasen waar 12 kinderen een Palmpasenkruis 
versierden met mooi paars crêpepapier, een takje groen, 
rozijntjes, Nibbits, paaseitjes, een mandarijntje en 

EIgEN KERKNIEuwS

bovenop zo’n prachtig
(en lekker!) broodhaantje.
De kinderen lieten in de kerk
hun stokken zien en gaven ze weg of namen hem mee 
naar huis om ‘m daar aan iemand weg te geven. 

Tijdens het versieren snoepten de kinderen van de 
rozijntjes en Nibbits die in schalen op tafel stonden en 
natuurlijk kregen ze na afloop ook een broodhaantje mee 
naar huis. er werd die dag veel gesnoept, want na de 
dienst aten we met z’n allen pannenkoeken; de kinderen, 
de dominees, ouders en grootouders en de andere 
gemeenteleden. Dat was een heel gezellige lunch, zo met 
z’n allen! en we zijn heel blij met de hulp van mensen 
die pannenkoeken voor ons bakten en die hielpen bij het 
versieren van de Palmpasenstokken; dank jullie wel!
Gelukkig was dominee Kees op tijd terug uit de andere 
kerk om nog op berenjacht te kunnen gaan met de 
kinderen. Aansluitend nog wat gymnastiek waar ook de 
(groot)ouders aan mee konden doen: “hoofd, schouders, 
buik en bil, buik en bil” 

De week erna Pasen met ons traditionele paaseieren 
zoeken in de tuin van de kerk. Toen dominee Hans klaar 
was met preken, waren nog niet eens alle eieren gevonden, 
maar aan het einde van de dienst had ieder kind toch een 
zakje vol lekkere chocolade eitjes mee naar huis. er werd 
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zelfs een courgette gevonden in de tuin; die ging mee voor 
de kippen. 

erg blij zijn we met onze nieuwe kinderkerkkaars, die ook 
dit jaar weer gemaakt is door Janine. Nogmaals dankjewel 
Janine; we genieten elke zondag weer van de vrolijke 
afbeelding op de kaars!
Veel terugblik dit keer in mijn stukje. We gaan half mei 

weer vergaderen, dus kan ik u in het volgende kerkblad 
op de hoogte stellen van onze plannen rondom de 
zomer(vakantie), maar 1 ding is zeker: we blijven er een 
feest van maken voor de kinderen!

Met vrolijke groetjes van ons allemaal,

HeNNy

Beroepingscommissie

De eerste bijeenkomst met de beroepingscommissie is 
geweest. Joke stam en ik waren er voor deze eerste keer 
bij, vanuit de kerkenraad.

Het was een zeer geanimeerde ontmoeting en men heeft 
er zin in!

Helaas kan er nog niet helemaal van start gegaan worden 
omdat het zicht op de financiën helderder moet worden in 
een beter beleidsplan, zodat de classicale commissie onze 
gemeente haar fiat kan geven en kan zeggen voor hoeveel 
procent we mogen beroepen.
Dat wordt dus nog spannend...

Ik heb wat woorden opgeschreven toen we een rondje 
deden over wat een ieder belangrijk vindt, waar goede 
ervaringen mee zijn en waar men voor wil gaan ...

Belangrijk en fijn in onze gemeente is:
• saamhorigheid en traditie, dat er naar verjonging 

gestreefd moet worden;

• dat je veel mensen kent, een band voelt met mensen en 
je thuis voelt;

• dat de gemeente een plezierige afspiegeling is van de 
maatschappij;

• het fantastische kerkgebouw;

• alle projecten die er (geweest) zijn:
 levende kerststal, herdertjestocht, sylvestergala, 

de musicals, de Passion, kinderkerkprojecten, 
startzondagen en feestdagen;

• dat er goed gezongen wordt in de diensten;

• dat je dingen samen doet;

• als je iets doet, raak je betrokken;

• in je eentje geloven is lastig, geloven zonder gemeente 
gaat niet.

Piet Dalebout zal voorzitter zijn en Thera Talens 
secretaris.

VooRZITTeR KeRKeNRAAD,
ANNe HeLMeRs
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diaconiecollectes

  Zondag 8 mei - KerK in actie - noodHulP

nigeria: noodhulp en werken aan vrede

In het noorden van Nigeria zijn ruim 2 miljoen christenen 
en moslims op de vlucht voor geweld in eigen land. een 
deel van hen wordt opgevangen in vluchtelingenkampen, 
maar de meesten zijn terecht gekomen in dorpen waar de 
inwoners zelf al nauwelijks rond kunnen
komen. Met de komst van de vluchtelingen is er een tekort 
aan voedsel, water en hygiëne.
Nigeriaanse kerken steunen de vluchtelingen op hun 
nieuwe plek, maar ook bij een mogelijke terugkeer en het 
verwerken van trauma's.

  Zondag 22 mei - Protestantse KerK - missonair  
  WerK

oog voor kinderen in pioniersplekken

Kenmerkend voor pioniersplekken van de Protestantse 
Kerk in Nederland is dat zij aansluiting zoeken bij de 
leefwereld van de bezoekers door het evangelie te delen 
op een manier die bij hen past. Zo hebben kinderen bij 
pioniersplek Het Badhuis in Zwijndrecht hun eigen plek. 
Bij de kidsclub en BadhuisForyouth is er alle ruimte voor 
gezelligheid, leuke activiteiten en goede gesprekken. De 
Protestantse Kerk ondersteunt het werk van deze nieuwe 
vormen van kerk zijn door heel Nederland.

  Zondag 5 juni  -  KerK in actie - Zending

Zuid-afrika Bijbel brengt arme boeren in actie

Veel arme boeren in de Zuid-Afrikaanse provincie 
KwaZulu-Natal leven al generaties lang in armoede. 
Ze geloven niet dat hun leven ooit zal verbeteren. een 
christelijke ontwikkelings-organisatie doorbreekt deze 
mentaliteit door boerenfamilies te laten samenwerken. 

De organisatie inspireert hen met bijbelverhalen en 
leert hun hoe ze met betere landbouwmethoden de 
voedselopbrengst kunnen verhogen. In het kader van
‘jong geleerd, oud gedaan’ investeert de organisatie juist 
ook in kinderen zodat er een structurele verbetering van de 
leefomstandigheden optreedt.

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
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rekenIng & verantWoordIng
voedselbankactie

De Voedsel-
bankactie heeft 
ook dit jaar 
weer een heel 
mooi resultaat 
opgeleverd.  
Twaalf kratten
vol met o.a. :
15 stukken kaas, 
15 pakken melk, 
10 pakken suiker, 16 paasstollen, mandarijnen, heel veel 
afbakbroodjes, eieren en paaseitjes. 

Alle gevers hartelijk dank.
De DIACoNIe

opbrengst collectes
40dagentijd
De 40dagentijd collectes hebben onderstaande bedragen 
opgebracht: 

6  maart    Rwanda              euR 183,23
13 maart    Binnenlands Diaconaat       euR 180,52
20 maart     Indonesië           euR 135,26
27 maart     Kliederkerk            euR 286,42
3 april         Moldavië          euR 190,76
10 april     Paaschallenge           euR 123,49

Heel hartelijk dank voor uw gulle gaven.

De DIACoNIe

Bloemengroet

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

27 maart Mevrouw Groen-Martens

3 april  Mevouw Bierling-Wolthuis
   Mevrouw van Riessen-stammes

10 april  Mevrouw Rathman-van Buuren

17 april  Mevrouw Kors-Bosman

24 april  Mevrouw Groen-scholten

  

meditatieve Wandeling

op 14 mei verzamelen we om 
9:30 op de parkeerplaats bij de 
Moerberg, Zuiderkruisstraat 74. We 
wandelen daarvandaan richting de 
Heerenduinen. De wandeling duurt 1 
a 1,5 uur en aan het einde drinken we 
samen een bakje koffie of thee uit de 
thermosfles!

Ds. JeANNeT VAN DooRN
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"beelden in de week van Palmpasen tot Pasen"
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"beelden in de week van Palmpasen tot Pasen"
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uIt de kerkBanken

Het Interview

frits vermeulen 

studeren ging hem 
gemakkelijk af en
het onderwijs liep 
als een rode draad 
door zijn leven

Kan je iets over jezelf 
vertellen?
Ik ben geboren op 
5 januari 1945 in 
Vlaardingen,  ben 
getrouwd met 
yvonne. We hebben 
drie dochters en zes 

kleinkinderen. Ik heb een 2 jaar oudere zus en nog
2 jongere zussen. De jongste is overleden. Ik ben dus de 
enige jongen. Mijn overgrootvader was Pieter Vermeulen, 
de onderwijzer waar het Pieter Vermeulen museum haar 
naam aan te danken heeft. Wij verhuisden naar Delft  waar 
mijn vader als bedrijfsleider bij “De Porceleyne Fles” ging 
werken. Het bedrijf waar Delfts Blauw wordt gemaakt en 
vuurvaste stenen. We hebben daar 13 jaar gewoond in 
een bedrijfswoning. er werkten daar 500 mensen. er werd 
gewerkt met hete ovens, dat was mijn vader wel gewend 
als machinist.

Lagereschooltijd
Ik ging in Delft naar de lagere Prins Willem school. De 
school stond naast de plek waar Willem van oranje is 
doodgeschoten, De Agnietenhof.  De steenfabriek ging 
toen verhuizen naar Leiden. Mijn ouders kwamen beiden 
uit Velsen. Mijn opa stam van moederskant zat in de 
vishandel. We zijn verhuisd naar IJmuiden naar Plein ’45. 
eerst boven “De Wala”, een jaar later naar de Havenkade.

Mijn zusje en ik gingen in 1958 naar de Prins Bernhard 
HBs. Daarna moest ik in militaire dienst. om dit te 
voorkomen ben ik naar Delft gegaan naar de Technische 
Hoge school. Ik studeerde Theoretische Fysica. Dat is 
een zware opleiding en paste bovendien niet bij mijn 
vooropleiding. Daar ben ik dus mee gestopt. De enige 
optie was toen om naar de kweekschool te gaan. Dat 
heb ik gedaan. Drie jaar op de Da Costa Kweekschool 
met de hoofdakte. Ik had nog een paar maanden voordat 
ik in dienst moest en bracht die in Praag door. Het was 
in de tijd van “De Praagse Lente”, toen Dubĉek daar aan 
het bewind was. Het was een geweldige ervaring. Als je 
de tram in ging, dan stond er een potje waar je je geld in 
moest doen. en iedereen deed dat. er was geen controle. 
Ja, die was er wel, iedereen controleerde iedereen.

Diensttijd
Ik was al getest om bij de opleiding tot reserveofficier 
toegelaten te worden. eerst naar ermelo, school voor 

Bedankje martha van der duin

Als je 90 geworden bent, en je krijgt zo’n mooi boeket,
en het staat zo prachtig bij mij thuis.
Ik dank de mensen in de kerk die mij ophalen elke
week, die koffie zetten en nog meer.

Dank u wel.
MARTHA VAN DeR DuIN

gedicht martha van der duin

Als je oud geworden bent
en je leven overdenkt
elk verdriet passeert de rij
elk gemis meldt zich op rij.

Drukt de eenzaamheid zijn prijs
brengt je even van de wijs
doet je toch ook even vragen
kun je eenzaamheid lang dragen.
Met veel mensen om je heen
en toch die leegte, ‘t alleen..

En mijn bidden in de nacht
gaat naar de Heer die op mij wacht,
die mij troost en rustig maakt
en mij recht in ‘t harte raakt.
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reserveofficieren, kader infanterie. Vervolgens naar de 
rijopleiding in eindhoven, Piroc; naar de commando’s, 
twee maanden; Den Haag, de Zonnetjesopleiding; 
schalkhaar bij Deventer, een klein elitebataljon, Prinses 
Irene Brigade. Inmiddels had ik een vriendin, yvon, en 
trouwplannen. De huizen in Deventer waren zo goedkoop 
dat ik mijn yvon belde en zei: ‘Kom hier naar toe, dan gaan 
we huizen bekijken. Maar ja, samen wonen, dan moest er 
eerst getrouwd worden. Dat was op 10-10-1968 en we 
hebben daar een jaar gewoond. De eerste dochter Dorine 
is daar in 1969 geboren. Ze ging met de verhuiswagen na 
3 weken mee.
Na mijn diensttijd moest ik een baan zoeken. Het tekort 
aan onderwijzend personeel was ook al groot in die tijd. 
Ik had al een tijdje twee telegrammen van scholen elders 
in bezit. o.a. een Technische school in Woerden. Ik had 
ervaring in het leger opgedaan als docent techniek en 
wilde verder techniek studeren in utrecht.  Vanuit Deventer 
ben ik langs die school gegaan. Na een gesprek met de 
adjunct-directeur zei hij: ‘u bent aangenomen’. Ik kon 
direct beginnen.
Het was een grote technische  school met 1000 leerlingen. 
Ik ging Nederlands en Maatschappijleer geven.

Het was soms vechten met die stevige boerenzoons
Ik heb er zeven jaar gewerkt. er zaten meest boerenzoons 
op die school. stevige jongens. soms vechten. De hele 
dag door: geschreeuw, gesmijt met deuren. sommige 
leraren haakten af. 
In de tijd dat we in Woerden woonden, ben ik aan de avond 
HTs gaan studeren. Vier avonden in de week en dan nog 
32 uur voor de klas. Best pittig hoor, 5 jaar lang. Daar 
werd onze tweede  dochter Harriet (1972) geboren en 
onze gehandicapte suzan (1975) Dankzij de opofferingen 
van yvon heeft ons weinig in de weg gestaan in deze 
Woerdense hectische tijd. Complimenten en credits zijn 
voor haar.
Wij hadden het in Woerden wel een beetje gehad. We 
wilden weer naar IJmuiden. We kochten in 1976 een 
huis in De Zandkuil. Naast mijn werk heb ik altijd kunnen 
studeren, zonder mopperen dankzij wederom yvon. 
Aan de Vu: Mo-A en tegelijkertijd Mo-B. In het dubbele 
tempo. Daarna nog verder voor doctoraal Pedagogiek. 
Aansluitend een postdoctorale studie Maatschappijleer. 
Later heb ik colleges Arbeids- en organisatiepsychologie 
gevolgd op de Vu. Daarvoor kreeg ik vrij van de school. 
Wel een service, vond ik. We hebben daar leuk gewoond. 
yvon vond voor mij een nieuwe baan in Heemskerk, 
Maerten van Heemskerkschool. Ze zaten te springen om 
personeel. Het was een breed vmbo; bouw, metaal, elektro, 
lhno, een koksopleiding, dat heette toen kort MBo. Daar 
heb ik heel lang gewerkt. eerst als  docent, en later als 
decaan en als adjunct-directeur en directeur.
Na de fusie tussen de Maerten van Heemskerk en het 
Berlingh College werd dat het Midden-Kennemerland 
College ( na nieuwbouw nu het Kennemer College). Daar 

werd ik plaatsvervangend rector. Daarna ben ik rector 
geworden van het Vellesan College van 1999 tot 2003.
Mijn vader werkte als bedrijfsleider bij een 
waterglasfabriek in Amsterdam-Noord. Hij kwam 
op 58 jarige leeftijd om het leven bij een noodlottig 
bedrijfsongeval. Ik had al vroeg het plan opgevat om op 
mijn 58e met pensioen te gaan, wat ik deed in 2003. Ik heb 
er geen seconde spijt van gehad. eindelijk tijd om op te 
passen op de kleinkinderen

Hobby’s
Vanaf mijn negende jaar al zat ik met een soldeerbout 
radio’s te bouwen. samen met mijn vriend. Van 
een gepensioneerd marconist leerden we alles 
over radiobuizen en ontvangers. Die fascinatie is 
altijd gebleven. Tot ik in dienst ging, ben ik altijd 
blijven sleutelen aan ontvangers enz. Ik heb ook een 
zendmachtiging. 
We waren thuis met vier kinderen en we hebben allemaal 
pianoles gehad. Twee daarvan, waaronder ik, hadden ook 
vioolles. een aantal jaren geleden overleed een vriend 
van me. Hij had een ‘Johannes’ orgel laten bouwen met 
zijn wensen. Dat orgel heb ik van hem geërfd. Ik speel 
regelmatig, maar het meest piano. 
Ik ben van 2006 – 2020 verbonden geweest aan de Velser 
Gemeenschap, eerst als voorzitter van de VG, later als 
bestuurslid en als voorzitter van het Comité 4 en 5 mei 
Velsen. Het was een veeleisende job, maar wel leuk. In 
2015 trad ik toe bij de redactie van onze kerkkrant. In 2016 
werd ik bestuurslid van de  stichting Theater Manifestatie. 
IJmond. Je ontmoet heel veel mensen. In 2021 in 
coronatijd een lintje krijgen blijft een heel bijzondere blijk 
van waardering!

Indonesië, een pracht in de schepping
yvonne en ik zijn gek op reizen. Reizen is avontuur, 
verrijking van de wereld om je heen en altijd spannend. 
Dat kan ook dicht bij huis. er met een caravan op uit 
is genieten europa heeft alles wat je maar wenst aan 
volken, natuurschoon, geschiedenis en cultuur. Religie 
is in elk land te vinden. eilanden zijn ideaal vanwege hun 
afgesloten en behapbare afmetingen (Malta, Corsica, 
Canarische eilanden, Kreta, Corfu etc.) en meestal maar 
een paar uur vliegen. Zelf organiseren is eenvoudig: je 
vliegt ergens heen, huurt een autootje op de luchthaven 
en zoekt ergens onderdak, uiteraard alles vanuit je 
laptop thuis. Als je voor het eerst in de tropen komt (sri 
Lanka, Indonesië ) sta je versteld van de indrukwekkende 
diversiteit in de natuur. Wat een pracht in de schepping. 
De laatste jaren ben ik aan het koken geslagen. Daar valt 
veel te leren en te ontdekken, vooral door te kijken naar 
enthousiaste meester-koks op youTube. De eenvoudigste 
dingen moet je leren: bijvoorbeeld, hoe hou je het 
superscherpe santoku mes vast om niet in je vingers te 
snijden en welke snijtechniek hanteer je. Leuk en lekker.
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De kerk
Mijn ouders waren lid van de Kanaalstraat kerk (Ned. Herv.
kerk) geworden. Daar had je een zondagschool obadja. op 
die zondagschool ben ik ook gaan helpen elke zondag. Ik 
heb er belijdenis gedaan, was voorzitter van jeugdsociëteit 
‘De sleutel’. De Rank werd helemaal verbouwd en we 
hielden daar grote feesten. soms hadden we 400 mensen 
binnen. yvon heb ik daar ontmoet en we zijn ook getrouwd 
in de Kanaalstraatkerk
Toen ik later jeugdouderling in onze kerk was, kwam ik ook 
iedere week in ‘De Ark’ met de jongeren. Ik was om het 
maar te zeggen “kerkelijk lekker bezig”

Hoe zie je de toekomst van de kerk?
Als de kerk als instituut wordt gezien door jongeren, zo 
van, dit is een kerk, een orgel, de liederen. Dus de dingen 
waar wij zo mee vertrouwd zijn. Als je dat niet aanpast 
aan de jongeren of een vorm vindt waarin de jongeren 
- die toch ook naar zin zoeken in hun leven- daar iets 
mee kunnen, dan kom je niet veel verder. Als het gaat 
over relaties of ethiek, dan willen pubers en jongeren 
weten waar ze staan. Maar de kerk blijft toch overkomen 
als onbuigzaam. Je zou moeten nagaan in welke mate 
verandering mogelijk is. Want als het niet mogelijk is, dan 
hoef je er ook niet aan te werken. 
Je zou moeten analyseren hoe de jeugd tegen de kerk 
aan kijkt. Als ik een kerk binnenloop dan denk ik: ‘prachtig 
gebouw, mooi orgel, fijne muziek’. Ik voel me daarin 
thuis. Maar dat geldt niet altijd voor de jeugd. Zoals wij 
daarmee omgaan is prima, maar niet steeds voor de 
jeugd. Je zou de jeugd op een andere manier bij de kerk 
kunnen betrekken. een voorbeeld: we hebben een orgel en 
twee organisten. Waarom zou je niet kinderen die muziek 
maken gewoon eens uitnodigen, iets over het orgel te 
vertellen en een keer op het orgel laten spelen. Maar ja, 
het orgel is zo ongeveer heilig. Zo zijn er meer dingen in de 
kerk.

Het gaat primair om samen dingen te doen
Neem nou b.v. zangopleidingen. We hebben een geweldige 
kerk om te zingen.
Je zou best een zangwedstrijd of een concours kunnen 
houden. Jongeren komen daar met hun band of eigen 
muziek. Zelfs karaoke zou kunnen. sommige nummers 
zijn heel geschikt voor in de kerk. Dan heb je een 
totaal ander gebruik van zo’n ruimte. Het gaat niet om 
evangeliseren, het gaat om samen dingen doen. Je zou 
de ruimte kunnen gebruiken om jongeren uit te nodigen 
over onderwerpen die dicht bij de jonge mensen liggen. 
een lezing of toneelstuk over een onderwerp dat past in 
hun levensfase. Dat is een hele stap voor sommigen. Ik 
gaf vroeger seksuele voorlichting op school. Ik nodigde 
eens een homostel van het CoC uit om iets te vertellen. 
Die mensen kregen een ongekende weerstand van 
groepen jongeren. Dan zeggen we dat we geëmancipeerd, 
ruimdenkend en verdraagzaam zijn, dan hebben we het 
ook over de jongeren hé. Je ziet dat er nog een wereld te 
winnen is. Het gaat over zingeving en onderwerpen die 
dicht bij de jongeren liggen. Daaraan gekoppeld zit ook 
een heel stuk moraliteit, esthetisch en sociaal bewust zijn. 
Respect hebben voor elkaar als het b.v. gaat over relatie 
en seksualiteit. Dat heeft alles met elkaar te maken. Maar 
respect is ook wat we in de kerk preken. Dus ik denk dat 
je op die manier met jongeren aan de gang moet. Het gaat 
dus ook over drugs of pesten, en over worstelingen in de 
pubertijd met jezelf en  ouders of  over wat jonge mensen 
overkomt, of teleurstellingen, boosheid en verdriet, 
over liefde en dood in een mensenleven, en waar je je 
fundament en je kracht kunt vinden. Daar moet een kerk 
toch goed in zijn.

JoKe sTAM

kyrieleis

Als ik de sleutel in het slot steek van m’n voordeur denk ik: ik heb een huis…
Als ik was opvouw en opberg denk ik: ik heb kleren en huishoudtextiel…
Als ik de boodschappen opberg denk ik:
ik heb eten en drinken in huis…
Als ik de kraan open draai denk ik:
wij hebben water, riolering, gas, stroom…
Velen hebben niets meer
Heer ontferm u

ANNe HeLMeRs
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NIEuwS uIT DE PaSTORIEËN
nIeuWs van ds. lous

oecumeniscHe Koffie-ocHtend mei 2022                                
op donderdagmorgen 19 mei staat de eerstvolgende 
oecumenische koffie-ochtend gepland. Vanaf 10 uur zijn 
wij welkom in verenigingsgebouw De Rank van de Nieuwe 
Kerk, Koningin Wilhelminakade 265. Van harte welkom! 
en neem gerust vrienden en kennissen mee! Mocht er 
belangstelling zijn om de fraaie Nieuwe Kerk te bekijken, 
dan is er op deze ochtend daartoe ook gelegenheid!                                                                                                                               

eenmalig meeZingen Hemelvaartsdag          
Donderdag 26 mei, op de veertigste dag van Pasen, 
vieren wij in oecumenisch verband de Hemelvaart van 
onze Heer. op 26 mei begint de oecumenische dienst 
om 10 uur in de oK engelmunduskerk aan de Koningin 
Wilhelminakade. Voorgangers zijn pastoor Harald Münch 
en ondergetekende. Naar goed gebruik zal ook het 
oK kerkkoor meezingen. Daarom een oproep aan alle 
zanglustigen in onze gemeente: zingt mee in dat koortje! 
Precies een week eerder, op donderdagavond 19 mei 
vanaf 20 uur oefent het koor voor de Hemelvaartsdienst. 
Het koor komt samen in De Bolder, Bloemstraat 124. 
Deelnemen aan de koorzang op Hemelvaart kost u dus 
slechts één avondje oefenen! Vooraf opgeven is niet 
nodig. Loop binnen en zing mee!                                                                                                                                          

nIeuWs van ds. ZuIdema

Zingeving
De avond over zingeving op 6 april jongstleden is niet druk 
bezocht, maar inhoudelijk interessant en het bracht goede 
gesprekken op gang. 
Binnenkort nodigen we jongere jeugd uit. samen met de 
Ichthuskerk, de protestantse gemeente van santpoort en 
Velserbroek en de Rooms-katholieke parochies, is er op 15 
mei a.s. een gezellige avond voor de jeugd van 12-16 jaar 
in de Ichthusburcht. We hopen op een goede avond, waar 
we elkaar een beetje leren kennen, om vervolgens nog 
eens samen te komen…. maar wat we dan gaan doen, blijft 
nog even een verrassing! 

Hartelijke groet,
Ds. JoKe ZuIDeMA

aangePaste geZinsdienst 
voor mensen met 
een verstandelijKe 
BePerKing     
op zondagmiddag 29 mei 
is er weer een aangepaste 
gezinsdienst voor mensen 
met een verstandelijke beperking. De dienst begint om 
15 uur en vindt plaats in de engelmunduskerk te Velsen-
Zuid. Voorgangers zijn Greet Bijl en ondergetekende. Het 
Bijbelverhaal, waarover het in deze dienst gaat, staat in 
Genesis 28: het verhaal over Jakobs droom wanneer hij te 
Bethel ligt te slapen. We gaan er weer een sprankelende 
dienst van maken!  Deze dienst is de laatste dienst 
van het seizoen 2021-2022. Het nieuwe seizoen 2022-
2023 start met de dienst op zondag 4 september in de 
Vredevorstkerk te Beverwijk. Dat is nog ver weg, maar 
noteert u alvast die datum?                                                                                                                                 

groet 
De dagen worden weer lang: de zomer is in aantocht. 
De natuur gaat zijn gang in onze onvoorspelbare en 
gewelddadige wereld. In deze wereld zijn wij geroepen 
mensen van Gods Koninkrijk te zijn. Velen van u hoop ik 
buiten of (onderweg op straat) of binnen (in kerk, tijdens 
koffie-ochtenden enz.) weer te ontmoeten. een hartelijke 
groet aan u allen vanuit ’t Roode Hart 9.                                                                                   

Ds. Kees Lous

in memoriam
op 31 maart overleed, 
op de leeftijd van 76 jaar, 
Annemieke van der Pijl-van 
der Linden. 
Annemieke van der Pijl was 
al twee jaar ziek. Na een 
ingrijpende operatie leek het eerst goed te gaan, maar na 
complicaties is ze overleden.
Ze trouwde vanuit Driehuis, woonde eerst in IJmuiden en 
later weer in Driehuis. samen kregen ze twee kinderen: 
Arian en Jacoliene. In 2009 overleed haar man. Haar 
kinderen en ook haar kleinkinderen waren voor haar heel 
belangrijk. Daarnaast had ze haar modezaak: Annemieke 
mode in IJmuiden. Door de winkel had ze veel contacten 
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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

en kenden veel mensen haar. 
Annemieke is in de kerk ook jeugdouderling geweest. Haar 
geloof was en bleef altijd aanwezig in haar leven.
op woensdag 6 april hebben we afscheid van haar 
genomen in een dienst in de aula van Westerveld. We 
lazen spreuken 31 over de sterke vrouw. 
We wensen haar kinderen en kleinkinderen veel sterkte 
met dit verlies.

in memoriam 
op 23 april overleed op de leeftijd van 61 jaar
Carla schut-edel. Haar overlijden was onverwachts. 

Carla was getrouwd met Hans schut en samen hadden 
ze één dochter, Charlotte, en vier kleinkinderen. Carla en 
Hans waren samen lange tijd gastheer en gastvrouw op 
landgoed Beeckestijn.

op vrijdag 29 april hebben we afscheid van haar genomen 
in een dienst in de aula van Westerveld. We lazen Psalm 1 
over de mens die is als een boom aan stromend water. 
We wensen haar man, dochter, schoonzoon en 
kleinkinderen veel sterkte met dit verlies

Ds. JoKe ZuIDeMA

Initiatief

‘Wees niet bang om langzaam vooruit te gaan, wees alleen bang om stil te staan’
(Lao Tse. 604-531 v.Chr.)

Want wie stil blijft staan, vindt zichzelf terug op het vertrekpunt. Dat klinkt bijna als een uitspraak van 
Johan Cruijff, maar komt toch echt uit de eeuwenoude koker van Lao Tse. Beweeg dus in het leven, zoek 
naar ontwikkeling. Het tempo waarin we dat doen, bepalen we allemaal zelf. De enige zekerheid die we 
hebben, is dat alles hoe dan ook zal veranderen. Is het toch moeilijk om een begin te maken? Denk dan aan 
deze wijsheid: “Bij een heet bord soep begin je aan de rand”. stapje voor stapje voorwaarts dus.
Dat hadden ze goed door, die Chinezen. Nu wij nog.

samen koffie drinken

Wat was het 24  april, koningsdag, in de 
Goede Herderszaal gezellig. Groot beeld TV, 
koffie met een oranje tompouce, oranje bitter, 
het was verrassend. 
Hartelijk dank voor de dames en heren die dit 
weer verzorgend hadden. 
Misschien voor de twijfelaar, kom ook eens 
koffie drinken! 
op woensdag om de 14 dagen. 

eeN DANKBARe KoFFIeDRINKeR 



trompstraat 1-5    1971 aa ijmuiden     info@elta.nl

foto loeK anderson     tel. 0255 53 58 18
druKKerij elta                tel. 0255 51 11 91

Voor een goed advies
en ruime keuze

Ook uw adres voor 
elastische kousen en steunpanty's

DROGISTERIJ PARFUMERIE

Ritskes
Frans Naereboutstraat 66  

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

Sterk in grafische communicatie!

• flyers & folders
• geboortekaartjes
• gelegenheidskaarten
• levensboeken

• ontwerpen
• posters
• printen
• scripties

• spandoeken
• stickers
• trouwkaarten
• vlaggen

JAAR

60

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

Wij zetten al ruim 17 jaar alle soorten 
videotapes

vHs • Betamax
video 8 • Hi8 • mini dv
over op usB-stick, externe harde schijf 
of DVD.

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

Videobanden
digitaliseren



Predikanten
• ds. C. Lous                                           52 44 73
 ’t Roode Hart 9
 1981 AH Velsen-Zuid
 ds.lous@engelmunduskerkoudvelsen.nl

• ds. J. Zuidema (ambulant)  06 3801 4580
 Meervlietstraat 131
 1981 BL Velsen-Zuid
 j.zuidema@protestantsekerk.nl

Kerkrentmeesters
• Secretaris
 hr. N. Rasmussens   06 1881 3224
 rentmeesters@engelmunduskerkoudvelsen.nl

• Penningmeester   06 5372 0090
 hr. J.F. Manten
 penn.rentm@engelmunduskerkoudvelsen.nl

• Vrijwillige bijdragen
 NL27 RABo 0139 2393 83
 t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-o
 o.v.v. Vrijwillige bijdrage

collectes
• Online collectezak
 www.engelmunduskerkoudvelsen.nl/online-

collectes 

• Bestellen collectebonnen
 hr. A. selier                                            53 60 82
 Platanenstraat 23
 1971 NH IJmuiden
 collectebon@engelmunduskerkoudvelsen.nl

 NL36 INGB 0000 1490 43
 t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-o
 o.v.v. Collectebonnen

Kerkblad samen
• Redactieleden
 Joke stam                                              52 09 66
 Jan oosterveen                                     51 17 94
 Aafke strooker                                       52 14 14
 Frits Vermeulen                                     52 22 69
 kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl

• Bezorging en mutaties
 Velsen-Z, Driehuis, santpoort-N en -Z en post
 hr. W.J.Mak                                           52 05 04
 bz1.kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl
 IJmuiden
 fam. Van Broekhuyzen                        53 24 86
 bz2.kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl 

• Vrijwillige bijdragen
 NL27 RABo 0139 2393 83
 t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-o
 o.v.v. Kerkblad samen

Protestantse Gemeente te Velsen-Zuid / IJmuiden-oost

Bezoekadres
Kerkplein 1
Velsen-Zuid

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

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

Kinderkerk
• Henny de Wit
 kinderkerk@engelmunduskerkoudvelsen.nl

• Giften
 NL94 RABo 0373 5974 52
 t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-o
 o.v.v. Kinderkerk  

diaconie
• Penningmeester                      06 5788 2490
 hr. K. Gesink
 penn.diac@engelmunduskerkoudvelsen.nl

• Financiële bijdragen
 NL05 INGB 0000 1398 04
 t.n.v. Prot. Gem. Velsen-Z/IJmuiden-o.
 o.v.v. Diaconie

taxi-service
• Contactpersonen
 hr. W. Mak                                           52 05 04
 hr. B. te Beest                                     51 74 18
 taxi-service@engelmunduskerkoudvelsen.nl

• Rooster
 Voor die personen die gebruik willen maken 

van de taxi-service is een rooster opgesteld. 
Alle betrokkenen hebben dit rooster.

Website
• www.engelmunduskerkoudvelsen.nl

• Redactie kerkgemeenschap
 Joke stam
 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


