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Graag even stilte a.u.b. 
Zondag 29 mei mochten we iets horen over Titus 
Brandsma, die recent door de paus heilig is verklaard, 
in de lijst van heiligen is opgenomen en een voorbeeld 
is geweest voor velen. Datzelfde, maar dan zonder 
zalig of heilig verklaring, kan gelden voor Johannes 
Kaptein, een gereformeerde predikant. Hem werd in 
de oorlog door de Duitsers verboden om te bidden 
voor de terugkeer van de Koningin maar weigerde dit 
te doen. Op die verschrikkelijke tocht naar het einde 
van zijn leven ontstond een bijzondere vriendschap 
tussen Titus en de gereformeerde predikant Johannes 

Kapteyn uit IJmuiden en 
later Groningen. 

Zowel Titus als Johannes 
belandden uiteindelijk, 
aan elkaar geketend, in 
Dachau en stierven in 
1942 aldaar onder nrs. 
30492 en 30493. 

( Johannes Kapteyn )   
     

Als voorzitter van het Comité 4en5 mei Velsen, heb
ik (Frits Vermeulen) vaak gezocht naar “stille 
verhalen”, die recht doen aan dappere mensen. 
Waarom is stilte nodig? Waarom beginnen we onze 
kerkdienst met stilte en wat is de achtergrond 
daarvan. Waarom is er stilte, als we naast de kist van 
een overledene staan? Is stilte nodig om met God in 
contact te komen? 

In de mystiek, waar Titus Brandsma vol van was, is 
duidelijk dat we verbinding zoeken met God, dat we 
God zouden willen aanraken. Het verliezen van jezelf 
in ervaringen die overweldigend zijn ( meestal ook van 
korte duur maar als herinnering langdurig) kennen 

we vaak wel: overmand door emotie en een diep besef 
van opgenomen te zijn in een andere wereld.  Is God 
in onszelf te vinden? Is de kloof tussen het heilige en 
het alledaagse te overlappen? Ga in je eigen leven eens 
na van welke momenten je stil werd, momenten waar 
spreken er even niet kan zijn, waar zelfs muziek zacht 
gezet moet worden. Misschien is de enige manier, zo 
begin ik langzamerhand steeds meer te begrijpen…
om het klein en eenvoudig te houden. Dag voor dag, 
uur voor uur, minuut voor minuut. En in dat kleine 
interval, in die kleine taak die voor je ligt, proberen 
groots te zijn!

“ Wij zijn niet geroepen
 om in het openbaar levend
 grootse, opvallende en druk besproken dingen te doen.
 Dat zou tegen de eenvoud zijn,
 zoals wij die bedoelen te praktiseren.
 Maar het  is wel onze plicht,
 de gewone dingen op grootse wijze te doen,
 dat is met een zuivere intentie
 en de inzet van heel de persoonlijkheid…”

(Titus Brandsma)

Met aandacht je werk doen. 
Of het nu bijbelonderzoek is, een nieuwsbericht 
schrijven, stofzuigen, lesgeven, fietsen, of wat dan 
ook. In de ogen van en de ontmoeting met  de ander 
worden we gereflecteerd.
Wees present bij je handen, je voeten, je mond, bij wie 
je bent en wat je doet en wees zorgvuldig in met wie je 
omgaat. Bedenk dat concentratie en innerlijke stilte je 
verder helpt bij het zoeken van Hem, die is, die was en 
er altijd zal zijn. 

De reDactie, met Dank ook aan Ds. carina kapteyn
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KERKDIENSTEN

	 ENGELMUNDUSKERK	 ICHTHUSKERK	
 kerkplein 1 snelliusstraat 40    
      
12 juni 10.00 uur 10.00 uur
 ds. Ben Helmers ds. kees Lous Gezinsdienst

19 juni 10.00 uur 10.00 uur
 ds. Ben Helmers ds. a. molendijk (Heemstede)

26 juni  10.00 uur  Ha 10.00 uur
 Ds. Ben Helmers ds. Joke Zuidema

3 juli 10.00 uur 10.00 uur
 ds. Ben Helmers ds. Jeannet van Doorn

10 juli 10.00 uur 10.00 uur afscheidsdienst ds. Van Doorn
 ds. Ben Helmers ds. kees Lous en ds. Jeannet van Doorn

17 juli 10.00 uur 10.00 uur
 samen onder een dak dienst samen onder een dak dienst in de
 ds. kees Lous engelmunduskerk ds. kees Lous

VaN DE REDaCTIE

Informatie over de eerstvolgende kerkbladen

kerkblad-nummer periode Uiterste Verschijningsdatum
Jaargang  inleverdatum kopij vanaf…

 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 202
 
 30 - 04 16/10/’22 - 19/11/’22 3 oktober 2022 13 oktober 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.
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BIJ DE DIENSTEN
engelmunduskerk

Zondag 12 juni: dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. Ben Helmers
ontvangstdienst: petra de Hoog 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

Zondag 19 juni: dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. Ben Helmers
ontvangstdienst: fam. Hinloopen
kinderkerk: elisabeth van den Bos
koffiedienst: fam. Hoekstra
organist: syb Brink
koster/geluidsregistratie: charles van ikelen en anton 
stam
Beeldregistratie: Jorgen rasmussens
De collecten zijn voor de Diaconie en de kerk
na afloop van de dienst is er koffiedrinken

Zondag 26 juni: dienst van schrift en tafel om 
10.00 uur
Voorganger: ds. Ben Helmers
ontvangstdienst: ineke van ee en adrie van der pijl
kinderkerk: Deleilah Zamani
organist: piet Dalebout
koster/Geluidsregistratie: Fam. Hoefakker
Beeldregistratie: marco Bresser
De collecten zijn voor de Diaconie en de kerk

Zondag 3 juli: dienst
om 10.00 uur
Voorganger: ds. Ben Helmers
ontvangstdienst:
ingrid rasmussens en aafke strooker
kinderkerk: mariëlle manten
koffiedienst: fam. pieters
organist: Jaap Haringa
koster/Geluidsregistratie: petra Bresser
Beeldregistratie: Dirk tamerius
De collecten zijn voor kerk in actie/Werelddiaconaat en
de kerk
na afloop van de dienst is er koffiedrinken

Zondag 10 juli: dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. Ben Helmers
ontvangstdienst: Heleen Hoefakker en petra de Hoog
kinderkerk: Deleilah Zamani
organist: piet Dalebout
koster/Geluidsregistratie: anton Bresser
Beeldregistratie: nils  rasmussens
De collecten zijn voor de Diaconie en de kerk

Zondag 17 juli: samen onder een daK dienst om 
10.00 uur
Voorganger: ds. kees Lous
ontvangstdienst: esther Bijker en tienke van der putte
kinderkerk: ?
koffiedienst: Jannet Brink en marjan van essen
organist: Jaap Haringa
koster/Geluidsregistratie: anton Bresser
Beeldregistratie: marco Bresser
De collecten zijn voor de Diaconie en de kerk
na afloop van de dienst is er koffiedrinken

goed werk
Een klein boertje in Brabant had lang geleden een stukje verarmde heidegrond
gekocht. Jaren achtereen had hij zijn beste krachten besteed aan dat weerspannig 
lapje grond. Zijn inspanningen bleven niet zonder succes. Op een mooie
zondagmiddag loopt hij vergenoegd en trots over zijn akker, waarop het volle graan 
zachtjes meebuigt op de golven van de wind.
Zo ziet de dorpspastoor hem staan. Hij complimenteert de boer: “De oogst staat er 
schoon bij. God en gij hebben goed werk geleverd”.
Waarop de boer de zaken recht trekt door te antwoorden:
“Had ge eens moeten komen kijken, mijnheer pastoor, toen God het hier nog alleen 
deed!”
En gelijk heeft hij. Ere wie ere toekomt.
“Wie voldoende te eten heeft denkt aan godsdienst, wie honger heeft aan diefstal”.
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Wat Is er te doen
meditatieve wandeling Juni

De laatste wandeling voor de zomervakantie is op 
zaterdag 11 juni. 
We verzamelen om 9.30 uur op de parkeerplaats bij de 
ingang van Velserbeek aan de parkweg. De wandeling 
duurt 1 à 1,5 uur. 
We wandelen in stilte, staan stil bij een tekst en wisselen 
gedachten en ervaringen uit. We sluiten het samenzijn 
gezellig af met koffie en thee uit de thermosfles. 
iedereen is welkom om mee te wandelen.

Ds. Jeannet Van Doorn

nieuws uit de kinderkerk

in het vorige kerkblad keken we terug op alle leuke en 
feestelijke dingen die we de tijd daarvoor hadden gedaan. 
Deze keer blikken we vooruit!

nog een aantal weken en dan start de zomervakantie al. 
Voor die tijd nemen we als kinderkerk afscheid van de 
kinderen die na de vakantie naar de middelbare gaan. 
eigenlijk noemen we het liever geen afscheid, maar 
overstappen, want we laten de kinderen met een goed 
gevoel overstappen naar de tieners. Dit keer stapt Bjarne 
over naar de gezellige tienergroep. Dat gaat 3 juli in de 
kerkdienst gebeuren en, zoals dat met tradities gaat; daar 
plakken we dan meteen onze jaarlijkse picknick en ons 
uitje aan vast. 
Dat betekent dat we na de dienst met iedereen die daar zin 
in heeft, gezellig een hapje eten. Het enige wat u hoeft te 
doen voor deelname, is u opgeven bij ons én iets lekkers 
meenemen naar de picknick. als we dat allemaal doen, 
hebben we een heel diverse picknick met eten dat we 
samen delen. neem vooral niet teveel mee; als iedereen 
wat meebrengt, is er genoeg voor ons allemaal en zo 
voorkomen we een overvloed aan restanten. U kunt zich 
opgeven via henny.de.wit@quicknet.nl , via de button op 

EIgEN KERKNIEuwS

kinderkerkpagina op de website van de kerk of bij één van 
de kinderkerkleiding.
na het eten, stappen we dan op de fiets en gaan we 
de pont over voor ons uitje. in Beverwijk gaan we bij 
kinderboerderij De Baak een speurtocht doen en iedereen 
mag mee. Dus kom op de fiets die zondag, want dat is al 
een deel van de pret. 

De picknick en het uitje is nog niet eens het enige leuke 
vooruitzicht dat we hebben! na de vakantie komt er op 
initiatief van dominee Joke een kerkdienst met extra 
aandacht voor opa’s, oma’s en kleinkinderen. Dat zal op 
zijn op 11 september. en op 2 oktober is het dan alweer 
startzondag; een zondag waarop ook altijd wat gezelligs 
te beleven valt in onze kerk. 
en om het feest helemaal compleet te maken, hebben we 
voor 6 november nóg een uitje in het verschiet. Dat uitje, 
waarover ik nu nog niet te veel ga vertellen, is leuk voor 
jong en oud(er). Dus mensen: schrijf de datum vast in 
uw agenda! in de komende kerkbladen zal ik steeds een 
stukje van de sluier verder optillen, maar ik kan u/jullie nu 
vast vertellen dat wij er al zin in hebben en hopen dat er 
veel mensen meegaan.

Zoveel goed nieuws, daar staat ook een beetje zorgelijk 
nieuws tegenover. onze kinderkerkleiding is een klein 
clubje geworden; we zijn met te weinig mensen om 
ziekte en afwezigheid goed te kunnen opvangen. Daarom 
dus een oproep: we zouden graag een noodlijst maken. 
als er een aantal mensen is dat zich daarvoor opgeeft, 
zouden we bij rooster-technische problemen, ziekte of 
onverwachte afwezigheid van één van ons, iemand van de 
noodlijst kunnen bellen om te vragen of diegene een keer 
de kinderkerkdienst zou willen doen. Dat zullen we alleen 
doen als we binnen ons team een dienst niet geruild of 
een zondag niet gevuld krijgen. Dus er zal –als het goed 
is- niet vaak een beroep op u gedaan worden. 
er wordt uiteraard voorafgaand aan de dienst uitgelegd 
welk verhaal er voorgelezen mag worden en we zorgen 
dat er kleurplaten in de kast liggen, zodat er niet te veel 
voorbereidingstijd van u gevraagd wordt. We willen 
graag zo’n noodlijst om te zorgen dat er zoveel mogelijk 
kinderkerkdiensten kunnen doorgaan, maar ondertussen 
gaan we natuurlijk gewoon door met het zoeken en 
werven van nieuwe kinderkerkleiding! 

met vriendelijke groetjes en hopelijk tot snel!

Henny
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rekenIng & verantWoordIng

We missen u

Lieve mensen van de engelmunduskerkgemeente.
in coronatijd konden we helaas niet naar de kerk. Dat was 
niet leuk. We misten de kerk, het zingen, de rituelen, de 
woorden van troost en ook elkaar.

toen was daar de streamingsdienst. We konden de dienst 
volgen op onze laptop of telefoon. eerst een dienst met 
alleen predikant en organist. en toen er meer mocht 
konden we weer naar de kerk en op afstand zitten. Velen 
van u durfden nog niet. Begrijpelijk. De angst zat er goed 
in. en het was ook wel comfortabel om vanaf je laptop de 
kerkdienst thuis te ontvangen. Wat waren we blij toen we 
voor het eerst weer buiten in de tuin koffie konden drinken. 
ook nog op afstand, maar we spraken elkaar weer. 

maar nu! nu zijn er nog zoveel lege plaatsen in de kerk, 
waar voorheen nog gemeenteleden zaten. We missen u!
Laat alstublieft die drempel niet te hoog worden. Want 
was is nu mooier om samen gemeente te kunnen zijn.

uit de kerkenraad

uit de KerKenraadsvergadering van 16 mei

• in september zullen zowel het grote orgel als het 
koororgel door de orgelbouwer gerenoveerd en gestemd 
worden.

• Jaarrekening Diaconie
 krijn Gesink licht de jaarrekening van de Diaconie toe.
 De kosten van De ark zijn de laatste 4 jaar hoger 

geworden. De Diaconie beraadt zich over wat er met dit 
gebouw moet gebeuren. De Diaconie is lid geworden 
van de organisatie ‘monumentenwacht’. Deze kan 
helpen bij het aanvragen van subsidies.

• Jaarrekening Kerkrentmeesters
 Jan Frans manten geeft toelichting op de jaarrekening 

van de kerkrentmeesters.
 punt van aandacht: Hoe krijgen we meer inkomsten? 

Dit zal in de eerstvolgende kerkenraadsvergadering 

 worden besproken. er zijn
 een aantal fondsen die
 duidelijk zijn maar er is ook wat onduidelijkheid bij 

anderen. Dat wordt uitgezocht.

• Bezinning, verdieping, cultuur
 Ds. kees Lous geeft aan dat ‘stoeien met teksten’ en 

oecumenische koffieochtenden weer gestart zijn. er 
kwamen helaas minder mensen. ook valt op dat bij 
de kerkdiensten nog minder kerkgangers aanwezig 
zijn dan voor corona. Ds. Jeannet van Doorn heeft een 
beroep aangenomen naar ermelo. Daardoor krijgt ds. 
kees Lous het in de ichthuskerk ook drukker.

 Hij heeft daarom besloten om te stoppen met ‘stoeien 
met teksten’.

 Cultuur: ingrid ramussens geeft aan dat er van half juli 
tot half augustus een expositie in de kerk komt. alleen 
op de zondagmiddag. i.v.m. de kunstlijn is er op

 6 november een expositie van ed de Jong.

• Jeugd- en Jongerenwerk
 yvonne Bax geeft aan dat er op 15/5 een bijeenkomst 

is geweest voor tieners. er waren 12 jongeren aanwezig 
die heel enthousiast waren. Voor 12/6 staat een 
bbq gepland. (jongeren uit de kerken van santpoort, 
Velserbroek, iJmuiden en Velsen-Zuid). 

 in de laatste vergadering van de leiding van de 
kinderkerk is afscheid genomen van Linda rodenberg 
en sjoerdtje rasmussens.

 Voor de kinderkerk is er op 3/7 een uitje dichtbij 
en op 6/11 een kunstlijn uitstapje. Dit wordt verder 
uitgewerkt.

en bent u wat slechter ter been geworden dan is er altijd 
onze taxiservice.
We zien heel erg naar u uit!

namens de kerkenraad
Joke stam

oUDerLinG/scriBa
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uIt de kerkbanken
Help!
Voor Wouter
Onder zijn grijze haar
kwellen hem
zijn grijze cellen.
-Zeventig-plus sinds kort-
aan de computer.
Letters verdwijnen, tekens, seinen…
Opa mort.
Zijn kleinzoon
-dertien-plus sinds kort-
geraadpleegd
aan de telefoon,
weet roets, roets, roets
met welke toets
herstel is te bereiken.
Senioren behoeven
de vlag niet te strijken.
Nodig is louter
een computerkabouter.
Die van opa heet: Wouter

 er komt een opa/oma-kleinkinderen dienst waarbij ook 
de kinderkerk betrokken zal worden. Voorgesteld wordt 
dit te doen op de startzondag 11/9.

• Mededelingen
 een aantal kerkenraadsleden heeft de formulieren 

ingevuld die gemaakt zijn om een kerkdienst te 
evalueren. Dit ging over de diensten vanaf palmpasen. 

 Wat o.a. naar voren kwam was dat de Vesperdiensten 
in de stille week heel zinvol waren geweest. Veel 
waardering was er voor het gelegenheidskoor dat 
o.l.v. Ben Helmers aan de dienst op 1e paasdag had 
meegewerkt.

 Voorgesteld wordt om een beamer te kopen, die 
gebruikt kan worden tijdens diensten, begrafenissen 
e.d. en evt. ook door de mufuco gebruikt kan worden bij 
lezingen. Dit voorstel wordt aangenomen.

 mevr. tienke van der putte wordt voorgedragen 
als nieuw lid van de diaconie. Het voorstel wordt 
aangenomen.

• Vergadering elders
 pastores convent: verpleeg- en verzorgingshuizen 

willen bij toerbeurt diensten uitzenden die op zondag 
door de lokale kerken worden uitgezonden.

Joke stam
scriBa

Jaarrekeningen 

in de kerkenraadsvergadering 
zijn de jaarrekeningen van 
de kerkrentmeesters en de 
Diaconie besproken. U kunt de 
jaarrekeningen natuurlijk ook zelf inzien.

Voor de kerkrentmeesters kunt u contact opnemen met:
 Jan Frans manten
 email: penn.rentm@engelmunduskerkoudvelsen.nl
 tel. 06 5372 0090

Voor de diaconie kunt u contact opnemen met:
 krijn Gesink
 email: penn.diac@engelmunduskerkoudvelsen.nl
 tel: 06 5788 2490

bloemengroet

De bloemen uit de engelmunduskerk gingen met onze 
hartelijke groeten naar onze gemeenteleden
1 mei  De heer p. Guijt
  mevrouw r. Herweijer - de korte
8 mei  mevrouw p.G.Velde
15 mei Ds Helga Frömming
22 mei De heer a. van oosterom
29 mei  De heer G. Jager
5 juni  De heer H. van der Wees
  De heer J.H. schut
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NIEuwS uIT DE PaSTORIEËN
nIeuWs van ds. lous

oecumenische Koffie-ochtenden 
Voor deze editie van samen kan ik twee oecumenische 
koffie-ochtenden melden: op donderdag 16 juni zijn we 
vanaf 10 uur welkom in de petrakerk. op 21 juli spelen we 
een ‘thuiswedstrijd’: dan staat vanaf 10 uur de koffie klaar 
in onze eigen Goede Herderzaal. Hopelijk komt u even 
langs of wipt u even binnen. na bijna twee jaar coronatijd 
merk ik dat er bij de oecumenische koffie-ochtenden 
toch nog niet zoveel bezoekers komen als in de tijd voor 
corona. pak de draad weer op en stap even binnen!

vertreK ds. jeannet van doorn             
enige weken geleden heeft ds. Jeannet van Doorn van 
de protestantse Gemeente te iJmuiden een beroep 
aangenomen naar ermelo. op zondag 10 juli zal zij 
afscheid nemen van de ichthuskerk. ik verlies met het 
vertrek van Jeannet een hele fijne en gewaardeerde 
collega. ik zal haar zeer missen…..Voor mijzelf heeft dat 
ook nogal wat gevolgen. als eerste wordt de aanloop naar 
haar afscheid bij ons een drukke tijd. maar de drukte blijft 
daarna onverminderd voortduren.

nIeuWs van ds. ZuIdema

jeugd
op 15 mei is er een avond geweest voor de jeugd van
12-16 jaar, samen de ichthuskerk, de protestantse 
gemeente van santpoort en Velserbroek en de rooms-
katholieke parochies. Deze avond hebben we elkaar leren 
kennen en een gezellige avond met spelletjes gehad. op 
12 juni krijgt het een vervolg met een kampvuuravond, 
compleet met barbecue. We hopen op weer minstens zo’n 
mooi aantal mensen en net zo’n goede sfeer!

verhuisd
inmiddels staat de pastorie aan de meervlietstraat leeg. 
ik ben verhuisd naar Velserbroek, waar ik in maart intrede 
heb gedaan. Vanuit Velserbroek is Velsen-Zuid en de 
bijbehorende plaatsen natuurlijk prima te bereiken! Het 
werk voor Velsen-Zuid blijft dus gewoon doorgaan.

overleden
op 30 april is de heer abel overleden. eind maart is hij, 
samen met zijn vrouw, komen wonen in huis ter Hagen. Ze 
woonden daarvoor in Hilversum, maar hebben een dochter 
in Driehuis. Jeannet van Doorn heeft de uitvaart geleid op 
9 maart j.l. meneer abel is 94 jaar geworden. We wensen 
mevrouw abel, kinderen, klein- en achterkleinkinderen veel 
sterkte toe met dit verlies.

op 3 mei is mevrouw
simon-panis overleden.
Zij woonde sinds ruim 
een jaar in huis ter Hagen. 
mevrouw simon is 92 jaar 
geworden. We wensen haar 
kinderen, kleinkinderen en 
overige familie veel sterkte toe met dit verlies.

amen
naar aanleiding van het voorgaan in diverse diensten 
kreeg ik een vraag: waarom zeg ik nooit amen na de 
preek? ik zeg bewust geen amen (= zo is het, of: zo zal 
het zijn), omdat ik op dat moment niet wil bevestigen wat 
ik heb gezegd. ik geef mijn overweging, maar dat is niet 
het laatste woord dat er te zeggen is over deze teksten. 
een mooie wijsheid vind ik de joodse wijsheid, die zegt 
dat elke Bijbeltekst op 70 manier uit te leggen is. De beste 
exegeet vindt zoveel mogelijk manieren om een tekst uit 
te leggen. in het licht daarvan zeg ik geen amen. Voor mij 
biedt dat meer openheid om mijn uitleg op dat moment te 
zien binnen de vele mogelijke manieren van uitleg. ik hoor 
graag van u terug wat u daarvan vindt.

Hartelijke groet,
Ds. Joke ZUiDema

ook de ichthuskerk zal 
moeten uitzoeken wat ze 
wil, kan en mag. in ieder 
geval blijf ik na het vertrek 
van Jeannet voorlopig 
als enige gewone pkn-
gemeentepredikant in 
iJmuiden/Velsen-Zuid/Driehuis over. Bij de ichthuskerk 
zal er dus een al dan niet tijdelijke herschikking van 
taken plaatsvinden. Vanwege de aankomende drukte 
zal ik in ieder geval voor de zomer geen stoeien-met-
tekstenbijeenkomsten meer organiseren.

groet
Vanaf deze plaats een hartelijke groet aan u allen vanuit 
’t roode Hart 9.. Velen van u gaan de komende tijd op 
vakantie. Vele anderen blijven thuis. Laten we elkaar in die 
vakantietijd blijven ontmoeten: voor de thuisblijvers is dat 
heel belangrijk!

Ds. kees LoUs
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BERIChTEN VaN ElDERS
van de Protestantse kerk nederland

in 2022 organiseert Het vakantiebureau, partner van 
kerk in actie, samen met rcn Vakantieparken weer een 
midweek speciaal voor senioren met een kleine beurs en 
een klein sociaal netwerk. ouderen die al jaren niet op 
vakantie zijn geweest, verdienen het extra om er eens 
lekker uit te zijn. inschrijven kan vanaf nu!

De seniorenmidweek ‘ouderen in het zonnetje’ vindt plaats 
van maandag 12 t/m vrijdag 16 december 2022 op drie 
rcn Vakantieparken in nederland: de Jagerstee in epe, de 
Flaasbloem in chaam en de potten in offingawier.

fantastische week
Het worden gezellige dagen waarbij senioren onbezorgd 
kunnen genieten van een gevarieerd programma. omdat 
de bungalows niet zijn aangepast, is de vakantieweek 
geschikt voor senioren die nog redelijk goed ter been 
zijn. elly Warring-Wiono was één van de gasten tijdens 
de ouderenmidweek in 2019. “Het was een fantastische 

week. Wij werden erg verwend en er werden veel 
activiteiten georganiseerd. Het was echt overweldigend.”

aanmelden
ken je mensen die hiervoor in aanmerking komen? overleg 
dit dan met ze en meld ze aan. er is plaats voor 150 
senioren. Je kunt een groep van minimaal vier deelnemers 
met een begeleider aanmelden; een individuele deelnemer 
aanmelden kan ook. Aanmelden kan tot 1 oktober 2022. 

meer informatie, het aanmeldingsformulier en de 
voorwaarden vind je op:
hetvakantiebureau.nl/ouderenmidweek.

Lees meer over de diaconale vakanties van Het vakantiebureau:

Diaconale vakanties: vakantiepret voor duizenden mensen 
met zorgvraag

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

De armen staan niet dichter bij God, maar wel staat God dichter bij de 
armen.

(BoB GoUDZWaarD)
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wIJ hEBBEN gElEZEN
de hagenpreek: opruiende openlucht-
diensten

Waarschijnlijk het enige moment waarop je een klapstoel 
en zonnebril meeneemt naar de kerk: een openluchtdienst. 
maar bij de eerste protestantse openluchtdiensten, 
de zogeheten hagenpreken, hadden bezoekers eerder 
hardloopschoenen nodig.

De precieze datum van de eerste hagenpreek is niet 
helemaal duidelijk. De meeste historici zijn het erover 
eens dat deze plaatsvond op 30 juni 1566 op het Zeeuwse 
eiland Walcheren. in deze tijd werd de ene hagenpreek 
na de andere gehouden, door het hele land. maar die 
openluchtdiensten waren niet zonder gevaar.

Brandstapel
De spaanse, katholieke heersers probeerden het nog jonge 
protestantisme hard de kop in te drukken. protestanten 
werden vervolgd en mochten niet bij elkaar komen in 
kerkgebouwen.

De geloofsvervolging hield aanvankelijk vooral in 
dat protestantse predikers niet mochten voorgaan in 
bestaande katholieke kerkgebouwen. Dat was niet zo’n 
probleem voor de meeste protestantse dominees. Zij 
wilden toch al liever niet preken in een kerk waar zij 
omgeven werden door katholieke weelde. 

een groter probleem ontstond toen de geloofsvervolging in 
delen van het land grimmiger werd, en er actief jacht werd 
gemaakt op protestanten. Werd je opgepakt, dan was de 
kans groot dat je op de brandstapel belandde. 

als oplossing preekten protestantse dominees 
noodgedwongen in de open lucht. Vanaf open velden 

buiten de steden en dorpen kon men slechtgezinde 
bezoekers van verre aan zien komen. er was genoeg 
ruimte om hard weg te rennen wanneer er gevaar dreigde.

ook de inhoud van de preek was wat anders dan 
normaal. Dominees spraken vol vuur over hun strijd 

voor het protestantisme. 
toehoorders kwamen bij elkaar 
om eensgezinden te ontmoeten en 
hun grieven te delen over de wrede 
vervolging, de armoede en de harde 
hand van de buitenlandse heersers. 

Beeldenstorm
in 1566 sloeg de vlam in de pan 
na een hagenpreek in het Vlaamse 
dorp steenvoorde (tegenwoordig in 
Frankrijk).
toehoorders trokken plunderend 
de omgeving in om katholieke 
kerken en kloosters te plunderen en 
vernielen: de Beeldenstorm
was begonnen. Beelden van 
heiligen werden aan stukken 
gesmeten, katholieke rijkdommen 

werden kapotgemaakt of geroofd.

Deze trend verspreidde zich door het hele land. Vaak 
gingen deelnemers op pad nadat zij waren aangespoord 
door een hagenpreek. De onvrede onder protestanten 
had al lange tijd gebroeid, nu was de maat vol. De 
Beeldenstorm vormde een aanloop naar de tachtigjarige 
oorlog.

open hemel
al eeuwen mogen protestanten inmiddels in rust en vrede 
bij elkaar komen in hun eigen kerkgebouwen. De traditie 
van sommige kerken om onder de open hemel bij elkaar 
te komen, heeft dan ook een heel andere reden: samen 
pinksteren vieren, of een feestelijke dienst tijdens het 
zomerseizoen houden. 

De coronacrisis bleek in 2020 een extra reden om 
openluchtdiensten te houden. in de zomer vonden er door 
het hele land opvallend veel kerkdiensten in de open lucht 
plaats. op deze manier konden gemeenten samenkomen 
zonder de coronamaatregelen te negeren. De eeuwenoude 
hagenpreek was weer terug van weggeweest.

Dit is een artikel in de nieuwe serie #Protestants: een serie over verhalen, 
rituelen, gebruiken en voorwerpen die typisch protestants zijn. 



10

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

de schatten van de kerk

het verhaal over de heilige laurentius Zegt veel 
over KerK en BeZit

kerk en rijkdom, het blijft een pijnlijke combinatie.
Zeg: ‘Vaticaan’ en je zult aan de borreltafels de ergernis 
horen van de ‘prelaten die in weelde baden’. of dichterbij: 
in menige gemeente wordt lang vergaderd over 
pachtgronden, monumentale kerkgebouwen en de belegde 
gelden.
als jonge predikant viel ik van de ene verbazing in de 
andere. ik had op de opleiding  dan wel de ontwikkeling 
dan wel de ontwikkeling van de letter alef in het 
oud-Hebreeuws bestudeerd, bij wijze van, maar van 
staatsobligaties of vervaljaren van beleggingen wist ik 
niets. Waarom bezit de kerk vaak zoveel?

diaken van sixtus ii
Uit de vroege kerk zijn veel legendes overgeleverd waarin 
geld een rol speelt. Blijkbaar is de vraag naar het bezit van 
de kerk een oude. een van de prikkelendste is de legende 
van sint Laurentius. De eerste schriftelijke bronnen 
daarvan vinden we in de vierde eeuw; blijkbaar had men 
toen een goede midrasj over rijkdom nodig.
Laurentius, zegt de legende, zou een diaken zijn geweest 
van sixtus ii, bisschop van rome in de derde eeuw. 
Van deze sixtus weten wij uit de eerste hand dat hij de 
marteldood is gestorven. Bronnen uit zijn tijd vertellen hoe 
hij samen met vier diakenen is omgebracht terwijl hij in de 
catacomben van rome in gebed was. De naam Laurentius 
horen we niet. Die wordt honderd jaar later ‘hervonden’.

de legende van laurentius
toen sixtus stervende was, hield Laurentius hem in de 
armen en bad voor hem. sixtus zei hem dat hij het zilver 
en goud van de kerk moest verkopen en aan de armen 
moest geven. ter vertroosting voegde de bisschop 
eraan toe, dat Laurentius zelf binnen drie dagen óók de 
marteldood zou sterven.
Laurentius voerde de opdracht van de bisschop uit 
en verdeelde alles wat de kerk bezat onder de armen, 
Deze charitatieve actie kwam de keizer ter ore en hij liet 

Laurentius bij zich roepen. ‘als u zoveel schatten bezit,’ 
beval de keizer: ‘dan moet u die aan de staat afstaan.’
Laurentius boog diep en ging akkoord met de keizerlijke 
eis. De dag 
daarna betrad 
de diaken 
het paleis 
en achter 
hem volgden 
alle armen 
van de stad. 
aangetekend 
moet worden 
dat zo’n actie 
een grote 
schande over 
de keizer 
bracht. 
Volgens de 
ideologie 
heerste hij 
immers 
rechtvaardig 
en goed en bestond er geen armoede. ‘ik zie in ons land 
geen armoede,’ zegt nog weleens een premier.

de KerK is arm als Zij veel geld BeZit
Laurentius naderde de keizer, boog opnieuw diep en zei 
met een wijds armgebaar: ‘Zie hier, o keizer, de schatten 
van de kerk.’

en zo was het. De kerk is arm als zij veel geld bezit. Zij 
is rijk als zij weet van zorg en recht. De keizer was not 
amused en veroordeelde Laurentius tot de dood door een 
vuurrooster. toen Laurentius een tijd op het vuur lag, zou 
hij gezegd hebben: ‘Draait u me maar om. aan deze kant 
ben ik nu wel gaar.’
Je zou wensen dat de kerk van vandaag zoveel lichtheid 
en humor bezat. en dat zij wist waarom zij geld heeft: om 
uit te delen. en om  recht te doen.

syBranD Van DiJk
oVerGenomen Uit WoorD enDienst



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 hebben ruim 17 jaar ervaring in het 
digitaliseren van uw oude films

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

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

8mm 
digitaliseren



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
 Dammersboog 30
 1991 sk Velserbroek
 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


