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Niets doen

De zomertijd breekt aan. Voor veel mensen een periode
om het werk eens even naast zich neer te leggen, tot
rust te komen. Ook dit kerkblad komt voor een wat
langere tijd dan gewoonlijk uit. Veel mensen trekken
er op uit, ook al om het gewone en vaak drukke leven
even achter zich te laten.
Maar kunnen we dat wel: niets doen? Voor
veel mensen is dat lastig. We willen ook
zo graag dat alles zo gaat, als wij het
willen. En daar moeten we wat voor
doen. Ons huis wordt niet vanzelf
opgeruimd en schoon, op het werk
draait alles niet vanzelf en als we
nog wat groter denken: oorlogen en
honger in de wereld stoppen ook niet
vanzelf. Voor alles is onze inzet en
onze arbeid nodig.
Toch is het niet altijd goed om maar door te
werken. Kan het soms goed zijn en zelfs nuttig om het
eens even los te laten. In de bijbel zijn hierover ook
verhalen te vinden. Los van het gebod van rust op de
zevende dag: dat is goed voor de mens. Maar ook voor
wat we willen bereiken, is het goed om los te laten.
Zo vertelt Jezus verhalen over het koninkrijk van God.
Hij vergelijkt dat met een mosterdzaadje en met een
vrouw die zuurdesem maakt.
Allereerst het mosterdzaad. Zo klein, onooglijk. Een
keer blazen en het is weg. Maar er gebeurt iets mee: er
is een mens, die het mosterdzaad ter hand neemt en
het zaait op een goede plek. Daarna moet deze mens
het uit handen geven, en afwachten. Je kunt het zaad
niet de grond uit kijken, maar er gebeurt wel degelijk
iets, zonder dat je er zelf invloed op uitoefent. Er komt
een grote plant, een struik of zelfs een boom. En de
vogels kunnen nestelen in die boom. Een klein zaadje,
een groot effect.
En dan de zuurdesem: Ook hier gaat het om iets kleins,
althans in verhouding tot de hoeveelheid meel, die het
moet veranderen. Zuurdesem is iets geks: eigenlijk
voeg je niets toe, maar gaat het om bacteriën en gisten
die al van nature in het graan aanwezig zijn. Als je het

op de juiste temperatuur houdt, kan dit uitgroeien en
tot een krachtig zuurdesem worden. En ook hiermee
gebeurt iets: er is een vrouw, die het vermengt met
die drie zakken meel. Zij kneedt de zuurdesem met
het meel, totdat het helemaal vermengd is met de
zuurdesem. En dan moet ze het laten rusten. Als het
werk gedaan is, en de omstandigheden goed,
dan gaat het deeg nu rijzen en kan er
brood van gebakken worden.
Eigenlijk volgen beide vergelijkingen
eenzelfde schema: er is iets kleins:
een mosterdzaadje, een zuurdesem.
Vervolgens is er een mens die er
iets mee doet. Zonder dat wordt er
niets in werking gezet, dus dat is van
wezenlijk belang. Maar na dit werk
moet het belangrijkste eigenlijk nog
gebeuren: de groeikracht van het zaad zit er
al in en moet tot uiting komen. De werking van de
zuurdesem is aanwezig en moet zijn werk gaan doen.
Het is dus zaak om het ook
weer uit handen te geven,
vertrouwen en geloof te
hebben en af te wachten.
Maar uiteindelijk komt er
iets beters uit: de vogels
hebben een plek om te nestelen, het brood kan op een
goede manier gebakken worden.
Eigenlijk gaat het dus om een samenwerking: de mens
doet iets, maar er is ook een kracht aanwezig waar wij
niet in kunnen voorzien en die ons werk ondersteunt.
Dat is een beeld van Gods Koninkrijk en een mooi en
krachtig beeld. We hoeven het niet allemaal alleen te
doen. Wij kunnen het werk doen wat we kunnen op
onze eigen plek. Zoals de zaaier alleen hoeft te zaaien,
de bakker alleen hoeft te kneden, zo mogen wij ook
op onze plek doen wat wij te doen hebben. We hoeven
niet alles te doen. We mogen het ook weer uit handen
geven, omdat er zoveel kracht buiten ons ligt.
Laten we het werk dus ook op z’n tijd loslaten, juist
om het te laten groeien. Ik wens ons allen een goede
zomerperiode toe!

DS. JOKE ZUIDEMA

KERKDIENSTEN
ENGELMUNDUSKERK
ICHTHUSKERK
Kerkplein 1		
Snelliusstraat 40				
						
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

24 juli

10.00 uur		
Samen onder een dak dienst 		
In de Ichthuskerk ds. Kees Lous

10.00 uur
Samen onder een dak dienst
ds. Kees Lous

31 juli

10.00 uur		
Samen onder een dak dienst		
ds. Appers		

10.00 uur
Samen onder een dak dienst in de
Engelmunduskerk ds. Appers

7 aug

10.00 uur		
Samen onder een dak dienst 		
In de Ichthuskerk ds. Hans Hoekstra

10.00 uur
Samen onder een dak dienst
ds. Hans Hoekstra

14 aug

10.00 uur		
Samen onder een dak dienst		
ds. Joke Zuidema		

10.00 uur
Samen onder een dak dienst in de
Engelmunduskerk ds. Joke Zuidema

21 aug

10.00 uur		
Samen onder een dak dienst		
In de Ichthuskerk ds. Ben Helmers

10.00 uur
Samen onder een dak dienst
ds. Ben Helmers

28 aug

10.00 uur		
Samen onder een dak dienst		
ds. Bart Stobbelaar		

10.00 uur
Samen onder een dak dienst in de
Engelmunduskerk ds. Bart Stobbelaar

4 sept

10.00 uur		
ds. Kees Lous		

10.00 uur
ds. Ben Helmers

11 sept

10.00 uur		
ds. Joke Zuidema		

10.00 uur
ds. Kees Lous

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

2

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

BIJ DE DIENSTEN
engelmunduskerk
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: Yvonne Bax
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
Zondag 24 juli
SAMEN ONDER EEN DAK DIENST om 10.00 uur in de
Ichthuskerk HA
Voorganger: ds. Kees Lous
Zondag 31 juli
SAMEN ONDER EEN DAK DIENST om 10.00 uur
Voorganger: ds. H. Appers (Castricum)
Ontvangstdienst: Esther Filius en Aafke Strooker
Kinderkerk: Henny de Wit
Koffiedienst: Jokelien Manten en Mieke Karman
Organist: Piet Dalebout
Koster/Geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Dirk Tamerius
De collecten zijn voor de Diaconie en de Kerk
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken
Zondag 7 augustus
SAMEN ONDER EEN DAK DIENST om 10.00 uur in de
Ichthuskerk
Voorganger: ds. Hans Hoekstra
Zondag 14 augustus
SAMEN ONDER EEN DAK DIENST
Voorganger: ds. Joke Zuidema
Ontvangstdienst: Henny Stolk en Henk Krijnen
Kinderkerk: Henny de Wit
Koffiedienst: fam. Stam
Organist: Syb Brink
Koster/Geluidsregistratie

Zondag 21 AUGUSTUS
SAMEN ONDER EEN
DAK DIENST om 10.00 uur
in de Ichthuskerk
Voorganger: ds. Ben Helmers
Zondag 28 augustus
SAMEN ONDER EEN DAK DIENST om 10.00 uur
Voorganger: ds. Bart Stobbelaar
Ontvangstdienst: Fam. van Broekhuijzen
Kinderkerk: Mariëlle Manten
Koffiedienst: Adrie van der Pijl en Thera Talens
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 4 september
SAMEN ONDER EEN DAK DIENST om 10.00 uur
Voorganger: ds. Kees Lous
Ontvangstdienst: Fam. Mak
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 11 september: dienst om 10.00 uur
grootouder/kleinkind viering
Voorganger: ds. Joke Zuidema
Ontvangstdienst: Fam. Hinloppen
Kinderkerk: Mariëlle Manten
Koffiedienst: Fam. de Bruijn
Organist: Syb Brink
Koster/Geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Arend Selier
De collecten zijn voor Jong Protestant en de Kerk
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

De armen staan niet dichter bij God, maar wel staat God dichter bij de
armen.
(Bob Goudzwaard)
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Van de redaCTIE
Informatie over de eerstvolgende kerkbladen
Kerkblad-nummer
Periode
Jaargang		

Uiterste
inleverdatum kopij

Verschijningsdatum
vanaf…

30 - 03

11/09/’22 – 15/10/’22

29 augustus 2022

8 september 2022

30 – 04

16/10/’22 – 19/11/’22

3 oktober 2022

13 oktober 2022

30 - 05

20/11/’22 – 17/12/’22

7 november 2022

17 november 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
Zondagmiddag (maar bij u
misschien niet op het moment
dat u dit leest): we komen net
terug van het uitje naar de
kinderboerderij in Beverwijk. We
fietsten met een heel gezellige
groep naar de Baak en daar
mochten de kinderen met behulp
van een fotoboekje op zoek naar
de verschillende dieren die daar
leven; de koeien (Lakenvelders),
schapen, Shetlandpony’s, geiten
en de kleinere knaagdieren die
Hanna –de jongste van het stel allemaal ‘nijn!’ noemde.
Jeppe, Olivia en Julia lazen om beurten de informatie over
desbetreffend dier voor en zo leerden de volwassenen
in de groep ook weer wat bij, geholpen door de extra
informatie die dominee Kees ons af en toe voorschotelde.
Voor het uitje aanving, genoten we met een flinke groep
mensen in het zonnetje van een picknick in de tuin van
de kerk. Er waren allemaal lekkere dingen meegenomen
die iedereen zich goed liet smaken! Op de tafel stonden
taarten, broodjes, salades, mini pizza’s en heerlijke
fruitijsjes.
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We hadden toen al een mooie overstapdienst achter de
rug, waarbij we, als kinderkerk, afscheid namen van Bjarne
en hem met een goed gevoel lieten overstappen naar
Yvonne en de tieners.
Er waren gelukkig
veel mensen
geweest die een
mooie wens voor
hem in de pot
hadden gestopt
en met een
ketting waaraan
een heel aantal
symbolische
kralen hingen, werd er ook nog een mooi gedicht aan hem
voorgelezen. Al met al was het weer een stralende zondag!
Het zonnetje schijnt nog
steeds buiten terwijl ik dit
stukje typ; mijn laatste stukje
voor in het kerkblad… en
tevens het moeilijkste stukje.
Want het is met pijn in mijn
hart dat ik jullie laat weten
dat ik ga stoppen met de
kinderkerk.
Wat een prachtige jaren

mocht ik beleven met de kinderen in de diensten, met de
projecten rond Kerst en Pasen, tijdens vergaderingen en
bij onze uitjes! Ik kan niet beschrijven met hoeveel plezier
ik me al die tijd verbonden heb gevoeld bij de kinderkerk!
Nu is het tijd om mijn batterijtje op te laden en de
kinderkerk achter te laten bij Deleilah en Elisabeth, want
Mariëlle heeft laten weten de groep ook te gaan verlaten.
Ik ga nog niet direct weg, maar per september, zodat ik
voor die tijd nog wat dingen over kan dragen en samen
met de overblijvende dames kan bedenken hoe nu verder
met de kinderkerk. Eén ding zijn we het al wel over eens:
de kinderkerk gaat door. Er gaan wel dingen veranderen,
want met z’n tweeën een kinderkerk bestieren, is toch heel
wat anders dan met z’n vieren, vijven of zessen.
Ik hoop (en ga er vanuit) dat u net zoveel vertrouwen in en
steun en begrip voor de kinderkerkleiding blijft tonen als u
altijd heeft gedaan!
Die noodlijst, waar ik het in het vorige kerkblad over had,
is nu harder nodig dan ooit en om de lijst te starten, sta
ik daar vast op. Ik ben in goed gezelschap van een aantal
andere – voor u al bekende – dames. U zult me dus af
en toe nog tegenkomen als hulp in de kinderkerk, want
ik geniet van het voorlezen van de Bijbelverhalen, de
gezellige gesprekken met de kinderen en het knutselen!
Als u wilt weten hoe leuk dat is én daarmee de kinderkerk
wilt helpen; geeft u zich dan op voor de noodlijst. Dat mag
u doen via de bekende kanalen: één van ons aanspreken,
mij mailen op henny.de.wit@quicknet.nl of via de button
op de kinderkerkpagina van de website.
Lieve groet,

Henny

In de kerkenraadsvergadering van 27 juni
presenteerde de Beleidscommissie haar
advies

Van de kerkenraad
Nieuwe diaken
De kerkenraad deelt met vreugde mee dat mevr. Tienke
van der Putte-Tjoa bereid is het ambt van diaken te gaan
bekleden.
De bevestiging zal - mits er geen bezwaren zijn plaatsvinden in de dienst van 4 september.
Namens de kerkenraad

Joke Stam - Scriba

Meditatieve Wandeling

Op 10 september verzamelen we om 9:30 op de
parkeerplaats Midden-Heerenduinen, te bereiken via
een zijweg van de Duin- en Kruidbergerweg, net voorbij
begraafplaats Westerveld in Driehuis. De wandeling duurt
1 à 1,5 uur en aan het eind van de route is er koffie en thee
uit de thermosfles.
Vriendelijke groet,

Joke Zuidema

Diaconiecollectes
Zondag 14 augustus - Kerk in Actie - Zending
Egypte: De kerk staat op tegen armoede in het dorp

In een Powerpoint-presentatie onder de titel ‘Een
levende toekomst voor de Engelmunduskerk’ schetst
de commissie, bestaande uit Jan Frans Manten, Angela
Ouwehand, Aafke Strooker, Dorine Vermeulen, Hugo Brink
en Jorgen Rasmussens, een met cijfers onderbouwd beeld
voor de komende jaren.

Op het uitgestrekte
platteland van Egypte
is er veel armoede.
Met een groot
ontwikkelingsprogramma
motiveert de KoptischOrthodoxe kerk de
dorpelingen om hun
armoede zelf te lijf te
gaan en te werken aan
een betere toekomst. In
elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar lang samen met de
inwoners aan betere gezondheidszorg, onderwijs en
werkgelegenheid. Er worden ook alfabetiseringscursussen
georganiseerd, ondernemers kunnen kleine kredieten
afsluiten en huizen worden gerepareerd.

Hierover hoort u na de zomer meer…

5

Zondag 11 september – Protestantse kerk –
Jong Protestant
Kinderen en jongeren
hebben een plek in
de kerk! Onderzoek
en ervaring laten
zien dat kerken die
dit serieus nemen,
aantrekkingskracht
hebben op jongeren
en jonge gezinnen.
Of dit nu in een
traditionele of in een
vernieuwende omgeving
is. Jong Protestant, de
jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, ontwikkelt
materialen waarmee jeugdwerkers en andere vrijwilligers
de kerk tot een plek kunnen maken waar jongeren zich
gezien, geliefd en veilig voelen. En waar hun aanwezigheid
en talenten impact hebben.
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

De stiltewandeling van zaterdag 11 juni

Voor het laatst deden we met ds. Jeannet van Doorn een
stiltewandeling. Ds. Barbara de Groot en zij zijn hier 6 jaar
geleden mee begonnen.
Een wisselende groep van een mens of 12 doet mee.

We verzamelen op een afgesproken plek, ditmaal bij
Velserbeek. We krijgen een tekst mee en denken daar
lopend en in stilte over na. Onwennig in het begin: naast
iemand lopen en dan niks zeggen maar je alleen toeleggen
op het mijmeren over de tekst of naar aanleiding van een
vraag die is meegegeven. Je ziet bij de mensen die je
tegenkomt, in het park bijvoorbeeld, enige verbazing: een
hele groep, veel vrouwen… en het kakelt niet! We praten
even over het aangereikte stukje of vraag, lopen weer
een stukje... praten nog weer
even.… Tot slot komt uit de
kofferbak van Jeannets auto
een tas met thermoskannen
en bekertjes. Het geheel duurt
nog geen 2 uur.
Jeannet neemt 10 juli afscheid
van de Ichthuskerk.
Erg jammer. Maar we wensen
haar en Lorraine alle goeds in
Ermelo.
De stiltewandelingen zullen in
het najaar worden voorbereid
door een wisselende groep
deelnemers.
Jeannet maakt voor ons
nog een rooster, een lijst
locaties en een lijst emailadressen. De vaste deelnemers
krijgen een herinneringsmail en er komt een bericht op de
website, in het kerkblad en bij de zondagse mededelingen.
Van harte aanbevolen!

Anne Helmers

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

Rekening & verantwoording
Een nieuwe beamer
Ons kerkenraadslid Ineke de Jong is - zoals u misschien
wel weet - altijd druk bezig met het maken van de
mooiste kaarten. Voor elke
gebeurtenis heeft ze wel een
kaart.
Die kaarten verkoopt ze, en
de opbrengst komt op een
speciale rekening te staan.
Het geld wordt altijd besteed
aan een speciaal project voor de Engelmunduskerk.
Nu was de oude beamer stuk gegaan en Ineke vond dit
een mooi project om een deel van
het kaartengeld aan te besteden.
We hebben
een prachtige
nieuwe beamer
waar veel
mensen plezier
van zullen
hebben.
En dat mede
dankzij u, die de
kaarten van Ineke heeft gekocht. Hartelijk dank allemaal.

En natuurlijk was dit helemaal
niet mogelijk geweest zonder
het harde werk van Ineke zelf.
Ineke heel erg bedankt voor je inzet!
Namens de kerkenraad,

Joke Stam - Scriba

Bloemengroet
De bloemen uit de Engelmunduskerk
gingen met onze hartelijke groeten
naar onze gemeenteleden
12 juni Dhr. J. Luit
19 juni Mevr. G. van Zutphen-Schimmel
Mevr. Abel-Duran
26 juni Mevr. M. Rietkerk-Bikker
3 juli

Dhr. van Es

10 juli Mevr. P.G. Velde
Mevr. A.M. van Doornspeek-Hofma

NIEUWS UIT DE PASTORIEËN
NIEUWS vAN DS. LOUS
Oecumenische koffie-ochtenden
Deze editie van ons kerkblad beslaat de hele
zomerperiode. Zodoende kan ik hier dus maar liefst drie
aanstaande oecumenische koffie-ochtenden melden.
Deze koffie-ochtenden vinden alle plaats op de derde
donderdag van de maand en beginnen om 10 uur. De
eerstvolgende drie zijn:
• 21 juli Engelmunduskerk Velsen-Zuid (wijzelf dus) in de
Goede Herderzaal.
• 18 augustus RK Engelmunduskerk te Driehuis in de
parochiezaal, die aan de kerk vastzit.
• 15 september Ichthuskerk in de Ichthusburcht aan de
Fahrenheitstraat.
Onder het genot van een kopje koffie kunt u in een
ontspannen sfeer anderen ontmoeten Een rondleiding of
bezichtiging van het kerkgebouw is altijd mogelijk!
Aangepaste Gezinsdienst
Op zondagmiddag 4 september vindt de eerste
aangepaste gezinsdienst voor mensen met een
verstandelijke beperking in het seizoen 2022-2023 plaats.
We beginnen om 15 uur in de Vredevorstkerk te Beverwijk.
Deze kerk staat aan de Laan der Nederlanden. Het nieuwe
jaarthema is: ‘zie jij het ook?’ Zondag 4 september zal

het over de schepping gaan:
‘God zag dat het goed was’.
Uiteraard is ieder van harte
welkom om deze dienst
met ons mee te vieren!
Voorganger is de schrijver
van dit stukje.
Oecumenische dienst in september
Op 25 september is er weer een oecumenische dienst.
25 september is de laatste dag van de Vredesweek
2022. Gastkerk is de RK Engelmunduskerk in Driehuis.
Voorgangers zijn in ieder geval pastoor Harald Münch van
de oud-katholieke parochie en ikzelf. Op het moment van
schrijven moeten de voorbereidingen voor deze dienst nog
starten. Dan weten we ook wie de voorganger van
RK zijde is.
Dank
Op 1 juni is in mijn geboortedorp Westkapelle mijn
moeder overleden. Zij werd 87 jaar. De weken rondom
haar overlijden en haar uitvaart waren voor ons gezin
heel intensief. Ik waardeer het dan ook zeer dat diverse
collega’s in die periode een dienst van mij hebben
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willen overnemen. Daarbij wil ik ieder bedanken die
heeft meegeleefd met een kaartje, telefoontje, mailtje of
zomaar even een belangstellende vraag wanneer ik een
gemeentelid ontmoette.
Vertrek ds. Van Doorn uit de Ichthuskerk
Wanneer deze Samen bij u op de mat valt, heeft
ds. Jeannet van Doorn al afscheid genomen van
de Ichthuskerk. Jeannet heeft een beroep naar de
Gereformeerde Kerk van Ermelo aangenomen, waar zij
op 28 augustus formeel aan die gemeente verbonden
wordt. Voor de Ichthuskerk en voor mezelf heel spijtig: de
Ichthuskerk verliest een betrokken predikant en ikzelf een
heel fijne collega. Ook in onze gemeente was Jeannet niet
onbekend: zij stond samen met Barbara de Groot aan de
wieg van de meditatieve wandelingen, een gezamenlijke
activiteit van de Ichthuskerk en onze Engelmunduskerk
en ging voor in gezamenlijke diensten. De Ichthuskerk
mag voor de ontstane vacature geen nieuwe predikant
meer beroepen. Voor mij betekent dit dat ik op het
gebied van het bezoekwerk ook de wijken die Jeannet
achterlaat, erbij krijg, terwijl mijn werkuren per week (20)
hetzelfde blijven. Dat betekent dus een herschikking van
de werkzaamheden, maar aan extra drukte valt voor mij
niet te ontkomen. Ook alle toekomstige uitvaarten uit de

wijken die tot op heden onder Jeannet vielen, komen vanaf
nu voor mijn rekening.
Soed-diensten
Misschien denkt u; ‘Wat is een soed?’ Maar ‘soed’ is
een afkorting van: ‘samen-onder-een-dakdienst’. Deze
zomermaanden kerken we om beurten samen met de
Ichthuskerk. Als de ene kerk open is, is de andere dus
dicht. Dit jaar zijn er wat meer van zulke diensten. Dat
komt door allerlei verschuivingen in het rooster van
voorgangers en een verschuiving van de oecumenische
dienst naar een zondag later. Luister dus goed naar de
wekelijkse mededelingen in de kerk, kijk op onze website,
kijk goed in de weekbrief of houd deze editie van Samen
bij de hand!
Groet
Vanaf deze plaats een zonnige en zomerse groet aan u
allen. Wie weet ontmoet ik u in de komende tijd. Een heel
mooie ontmoetingsplek is trouwens het oude kerkhof/
tuin rondom de kerk waar het heerlijk koffiedrinken na de
dienst of tweewekelijks op de woensdagmorgen is!
ds. Kees Lous

NIEUWS vAN DS. ZUIDEMA
Jeugd
Op 12 juni zijn we weer met een groep 12-16 jarigen
samen gekomen. Dit keer rond het kampvuur en met een
barbecue. We hadden mooi weer en een flinke groep.
Samen hebben we nagedacht over het verhaal van
Noach, heerlijk gegeten en verder hebben we ons ook
prima vermaakt. De groep heeft een naam gekregen: de
Plubers. Het is een goede samenwerking van Velsen-Zuid,
IJmuiden, Santpoort en Velserbroek geworden. Volgend
seizoen gaan we hiermee verder.

Grootouderkleinkindviering
Op 11 september staat er een
speciale kerkdienst gepland:
een kerkdienst voor jong en
oud, voor (groot)ouders en
(klein)kinderen. Natuurlijk zijn ook achterkleinkinderen
welkom. Dus neem uw kinderen en (achter)kleinkinderen
mee, plan het logeerweekend in dit weekend en we maken
er samen een gezellige kerkdienst van.
Hartelijke groet,

ds. Joke Zuidema

kerknieuws uit de regio
Aangepaste Gezinsdiensten na de zomer
Namens de commissie
van de Aangepaste
Gezinsdiensten in de
IJmond nodigen wij u van
harte uit voor de 1e dienst
van het nieuwe seizoen
2022- 2023 en wel op
zondag 4 september in
de Vredevorstkerk Laan der Nederlanden 152 in Beverwijk.
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Aanvang 15.00 uur. Het is een
dienst van breken en delen (HA).
Het jaarthema waar we mee gaan werken is:
“Zie jij het ook?”.
Deze zondag zal het sub thema zijn:
“God zag dat het goed was”.
U bent van harte welkom.
Namens de commissie,

Sary v.d. Kooi-Verbree

Berichten van elders
Stichting Orgeltochten Noord-Holland
p/a Pakhuisstraat 14, 1621 GL Hoorn
email: info@orgeltochtennoord-holland.nl
Persbericht 5 juni 2022
Orgeltochten Noord-Holland bezoekt Velsen-Zuid,
Driehuis en Beverwijk
Nergens zijn zoveel orgels te vinden als in de regio NoordHolland! Daarom klinken ook dit zomerseizoen een groot
aantal van deze instrumenten tijdens de Orgeltochten
Noord-Holland. De tweede serie concerten is op zaterdag
30 juli a.s. in Velsen-Zuid, Driehuis en Beverwijk onder
leiding van organist Aart Bergwerff. Orgelliefhebbers
en geïnteresseerden zijn welkom op deze tocht door
het mooie landschap langs prachtige instrumenten in
bijzondere kerken.
Op vier zaterdagen voeren de Orgeltochten langs (dorps)
kerken met historische orgels. Iedere tocht biedt klassieke
ingrediënten: kwalitatief goede muziekprogramma’s,
eeuwenoude instrumenten en bijzondere kerken.

Het programma van de Orgeltochten in Noord-Holland
brengt de orgelliefhebber komende zomer ook naar
De Rijp, Kwadijk, Edam, Twisk, Opperdoes, Medemblik en
Schagen. Het volledige programma met de te bezoeken
kerken is te vinden op: www.orgeltochtennoord-holland.nl
Het programma van de orgeltocht in Velsen-Zuid, Driehuis
en Beverwijk op zaterdag 30 juli a.s.: Orgeltocht met
organist Aart Bergwerff
10.30 uur Velsen-Zuid - Engelmunduskerk - Kerkplein 1
1981 BH - Flentrop 1973
12.00 uur Driehuis - H. Engelmunduskerk Driehuizerkerkweg 113 - 1985 HB J.W.Walker 1865
14.30 uur Beverwijk - Grote Kerk Beverwijk - Kerkstraat
37A - 1941 GC - C.Müller 1756
Iedereen kan deelnemen aan deze muzikale
verrassingstocht zonder opgave vooraf. De aanvangstijd
is 10.30 uur. Deelname is € 15.00 p.p. inclusief
programma, exclusief lunchkosten. Het volledige
programma en alle praktische informatie is te vinden op
www.orgeltochtennoord-holland.nl

wij HEBBEN GELEZEN
Theologisch profiel: wie is Miroslav Volf?

Wie zich opsluit in zijn eigen overtuiging, sluit de ander
uit. Wie zich openstelt, maakt ruimte om voor elkaar van
betekenis te zijn. Voor de Kroatische theoloog Miroslav
Volf was de Balkanoorlog aanleiding om een boek te
schrijven over verzoening. De levenshouding die hiervoor
nodig is, is ook de basis om met elkaar te kunnen
samenwerken.
Leren leven in de marge
Miroslav Volf wordt in 1956 geboren in Osijek, Kroatië,
op dat moment onderdeel van de Socialistische Federale
Republiek Joegoslavië. Op zijn 5e verhuist hij met zijn
ouders naar Novi Sad in Servië, een van de andere

deelstaten in het toenmalige Joegoslavië. Zijn vader
is er predikant van een kleine pinkstergemeente. Het
betekent voor Volf leren leven in de marge: religieus, in
een land waar rooms-katholieken en Servisch-orthodoxen
een meerderheid vormen en protestanten een kleine
minderheid zijn. Maar ook een politieke marge, omdat
predikanten in een land met een marxistische ideologie
met argusogen worden bekeken. Een context dus waarin
geloven geen vrijblijvende bezigheid is, maar waarin het
aankomt op een overtuigd en doorleefd geloof. Juist
in die marge ontstaat Volfs zoektocht om het geloof
te doordenken en er woorden aan te geven. Waar het
daarbij echt om gaat heeft hij dan al meegekregen van
zijn ouders. Zij leven hem voor dat de basis van geloven
eerst en vooral te vinden is in een God die liefde is. Het
zijn deze twee ervaringen die het denken van Volf zullen
kleuren: een theologie vanuit de marge en juist van daaruit
woorden spreken die verbinden en helen. En een theologie
die diep geworteld en doorleefd is in God zelf, die in
Christus het leven in de marge opzocht.
Waar kennen we Miroslav Volf van?
Bekend werd Volf met zijn boek Exclusion and
Embrace (1996). Het verscheen kort na de Balkanoorlog
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tussen onder meer Bosnië, Kroatië en Servië, die ertoe
leidde dat de voormalige republiek Joegoslavië uiteenviel
in meerdere staten. In dit boek gaat Volf in op de oorzaak
van de gruwelijke conflicten die de jaren ervoor in zijn
geboorteland plaatsvonden. Is het mogelijk, vraagt hij
zich af, om een vorm te vinden waarin verzoening plaats
kan vinden in een context waarin mensen zich hebben
verschanst in hun positie en waar het zijn van dader
of slachtoffer vaak moeilijk te onderscheiden is? De
makkelijke is de weg van de uitsluiting (exclusion). Met
als gevolg dat mensen zich opsluiten in hun eigen gelijk
van religie, geschiedenis en cultuur en nooit de ander
weer zullen vinden. Hoe kan uitsluiting plaatsmaken voor
een open houding waarin je die ander met mededogen
en vooral liefde tegemoet treedt en ‘omhelst’ (embrace)?
Het is een boek waarmee Volf wereldwijd erkenning krijgt.
Het wordt zelfs uitgeroepen tot een van de 100 meest
invloedrijke theologische titels van de 20e eeuw. Maar
belangrijker dan dat is de onderliggende boodschap die
Volf met het boek meegeeft: wie zich opsluit in zijn eigen
overtuigingen sluit tegelijk de ander uit. Wie in staat is de
ander, in de context van Joegoslavië vaak ook een dader,
genereus tegemoet te treden, zet een deur open voor
verzoening, hoe ingewikkeld dat soms ook kan zijn. Een
verzoening die wat Volf betreft ten diepste geworteld is in
het wezen van God zelf.
Wat kunnen we in de plaatselijke gemeente in Nederland
met zijn gedachtegoed?
De situatie van de kerk in Nederland is natuurlijk een
heel andere dan de context waarin Miroslav Volf met zijn
familie opgroeide. Toch zijn de ontdekkingen die Volf
heeft meegenomen in zijn theologie ook voor de kerk in
Nederland zeer relevant. Als je samenwerkt als kerken
ben je daarin altijd als individu betrokken. Of het nu
onderlinge samenwerking in je eigen gemeente betreft,
of samenwerken tussen gemeenten of met partners in de
wijk: het gebeurt door mensen, individuen die zelf kiezen
hoe ze zich in een (poging tot) samenwerking opstellen.
En dat is waar het denken van Volf van betekenis kan
zijn. Ten diepste, stelt Volf, begint het namelijk bij het
individu, bij onszelf. Wie in staat is het gebrek, de zonde,
in zichzelf te erkennen en daar de verandering zoekt,
die zal in staat zijn zich op een liefdevolle manier tot de
ander te verhouden. Het begint, in de woorden van Volf,
met de vraag ‘wie we zelf moeten zijn om in harmonie
met de ander te leven’. Dat kan betekenen dat we iets
van onszelf moeten inleveren, ons kleiner moeten maken
dan we misschien willen. Misschien ook wel kleiner dan
we zouden willen ten opzichte van de ander met wie we
samenwerken.

Wanneer Volf spreekt over het ‘omhelzen’ van de ander,
verwijst hij naar de bekende gelijkenis uit Lucas 15.
De vader wordt in dit verhaal opeens de vader van ‘een
verloren zoon’, een zoon met krassen in zijn leven. Het is
niet langer een perfect plaatje. Maar in plaats van afstand
te nemen en zich onbewogen te laten, verbindt de vader
zich vol overgave opnieuw aan zijn zoon. Een nieuw begin
voor beiden, dat zonder deze stap niet mogelijk was
geweest.
En dat is waar samenwerken op het meest wezenlijke
niveau begint. Meer dan een methode of werkwijze
die ons technisch helpt ons tot elkaar te verhouden, is
samenwerken allereerst een vraag aan onszelf. Wat mag
het mij kosten, waar kan en wil ik veranderen om tot een
daadwerkelijke ontmoeting met die ander te komen?
Miroslav Volf is vaak omschreven als een theologische
bruggenbouwer, een verbinder pur sang. Wat hij meegeeft
zijn diepgewortelde levenslessen die ons als mens en als
gemeenschap helpen dichter bij onszelf en bij elkaar te
komen.
Maak kennis met Miroslav Volf
Van de hand van Miroslav Volf verschenen diverse boeken,
waarvan er twee in het Nederlands vertaald zijn. Drie
bekende titels zijn:
• Exclusion and Embrace: A Theological Exploration of
Identity, Otherness, and Reconciliation
Het boek waarmee Volf grote bekendheid verwierf en
waarin hij ingaat op de vraag naar verzoening tussen
mensen en welke stap je daarin als individu kunt zetten.
• Onbelast - Geven en vergeven in een genadeloze cultuur
Geven en vergeven helpen ons om als mens tot ons recht
te komen. Maar hoe doe je dat in een wereld waarin dat
soms weinig zin lijkt te hebben? In dit boek schetst Volf
hoe geven en vergeven helpen om geloven tot een manier
van leven te maken.
• Allah - Het antwoord van een christen
Een prikkelend boek waarin Volf de stelling neerlegt dat
christenen en moslims dezelfde God aanbidden en dat
dat de verbinding kan zijn om samen het goede leven te
zoeken in en voor de samenleving.
Een globale kennismaking met het denken van Miroslav
Volf is te vinden in het boek Oefenplaatsen, tegendraadse
theologen over kerk en ethiek van Herman Paul en Bart Wallet,
uitgeverij Boekencentrum.
Website PKN

Gelovigen zijn niets anders dan asielzoekers
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T R A N S F E R S H O P

Videobanden
digitaliseren
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 staffelkorting!

Als u meerdere banden inlevert,
betaalt u een lagere prijs.
Kom met uw videobanden naar onze
gezellige 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
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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
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/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
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