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Wantrouwen en vertrouwen
In ons werelddeel en in ons eigen land is het 

onrustig. Aan de oostgrens van Europa woedt 

nog steeds een nietsontziende oorlog. Op het 

moment van schrijven wijst niets erop dat de 

wapens spoedig zullen zwijgen. In Europa, maar 

zeker in ons eigen land, heerst er een sfeer van 

wantrouwen. Wetenschappelijke feiten worden 

domweg niet geloofd. Een wat andere vorm 

van wantrouwen heerst er richting onze politici. 

Oplossingen voor allerlei problemen laten op zich 

wachten, het lijkt alsof de daadkracht ontbreekt. 

De eigen overheid neemt het ook niet zo nauw 

met de democratische waarden: de regering 

betaalt liever een dwangsom dan dat zij op last 

van de rechter stukken over de mondkapjesdeal 

vrijgeeft. Zoveel mensen zijn in de problemen 

gekomen door de toeslagenaffaire, terwijl de 

compensatie naar de vele slachtoffers tergend 

langzaam gaat, terwijl de stopzetting van de 

toeslagen in een vloek en een zucht geregeld was. 

Dan heb ik hier nog niet eens het stikstofprobleem, 

de schadeloosstelling van de Groningers of de 

problemen in het onderwijs genoemd. Gebrek 

aan daadkracht en klaarblijkelijke onwil, werken 

wantrouwen in de hand. Psalm 146 heeft het 

goed gezien: ‘vertrouw niet op mensen met 

macht’. Psalm 146 zegt hier dat je je niet op 

machtige mensen moet verlaten. Hun macht 

schiet tekort. En wellicht klinkt hier ook in mee dat 

machthebbers de macht die ze dan wel hebben, 

niet goed gebruiken. Macht wordt vaak gebruikt 

om als machthebber er zelf beter van te worden 

en zelf de touwtjes in handen te blijven houden.                                                                                                                                          

Psalm 146 zegt ook nog iets anders.: ‘Gelukkig 

wie de God van Jacob tot hulp heeft, wie zijn 

hoop vestigt op de Heer, zijn God.’ Dat klinkt in 

eerste instantie misschien goedkoop. Mensen 

kunnen je niet helpen, maar vertrouw op God en 

je problemen smelten weg als sneeuw voor de 

zon. Toch zit dat hier wat anders. Want anders 

dan bij de machtigen der aarde, komt er hoop 

om de hoek kijken daar waar het om God gaat. 

Vertrouwen op God dat zijn oorsprong vindt in 

de hoop. Hoop kijkt verder dan haar neus lang is. 

Hoop die weet dat God betrouwbaar is. Vanuit die 

betrouwbaarheid van God mag je vervolgens als 

mens tot vertrouwen komen. Vertrouwen midden 

in een wereld waarin wantrouwen de norm lijkt te 

zijn. Vanuit nieuwtestamentisch perspectief mag je 

zeggen: vertrouwen op Gods Rijk dat God beloofd 

heeft en Jezus heeft aangekondigd. Vanuit dat 

vertrouwen - gevoed door de hoop - mag je als 

gelovige leven te midden van zoveel zaken die het 

vertrouwen op de proef stellen. Zou het in onze 

tijd, te midden van al dat wantrouwen, niet een 

taak van de christelijke gemeente zijn om te laten 

zien dat het ook mogelijk is om uit vertrouwen te 

leven, in plaats van te leven met wantrouwen?                                         

                                                                                                                           

DS. KEES LOUS
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KERKDIENSTEN

BIJ DE DIENSTEN
engelmunduskerk

Zondag 11 september: grootoUder/KLeInKInd 
VIerIng om 10.00 UUr
Voorganger: ds. Joke Zuidema
Ontvangstdienst: Fam. Hinloopen
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

Zondag 18 september: samen onder een daK 
dIenst om 10.00 UUr
IN DE ICHTHUSKERK
Voorganger: ds. Kees Lous

Zondag 25 september: oeC. dIenst In de r.K. 
engeLmUndUsKerK te  drIeHUIs om 10.00 UUr
Voorganger: ds. Kees Lous 

Zondag 2 oKtober:
dIenst om 10.00 UUr
Voorganger:
ds. Hans Hoekstra
Ontvangstdienst: Fam. Vermeulen
Koffiedienst: Jokelien Manten en Angela Ouwehand
Kinderkerk: Deleilah Zamani
Organist: Piet Dalebout
Koster/Geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Marco Bresser
De collecten zijn voor Kerk en Israël en de Kerk
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

Zondag 9 oKtober: dIenst Van sCHrIft en tafeL om 
10.00 UUr
Gemeente - Startzondag
Voorganger: ds. Joke Zuidema
Ontvangstdienst: Ineke van Ee en Angela Ouwehand
Kinderkerk: Elisabeth van den Bos
Organist: Piet Dalebout
Koster/Geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Jorgen Rasmussens
De collecten zijn voor de Diaconie en de Kerk

	 ENGELMUNDUSKERK	 ICHTHUSKERK	
 Kerkplein 1 Snelliusstraat 40    
      
11 sept 10.00 uur  10.00 uur
 ds. Joke Zuidema  ds. Kees Lous

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

25 sep 10.00 uur  10.00 uur
 oec. dienst in de rK engelmunduskerk oec. dienst in de rK engelmunduskerk
 te driehuis ds. Kees Lous  te driehuis  ds. Kees Lous

2 okt 10.00 uur  10.00 uur
 ds. Hans Hoekstra  ds. Bart Stobbelaar

9 okt 10.00 uur  HA  10.00 uur  HA
 Gemeente-Startzondag  ds. Kees Lous
 ds. Joke Zuidema

16 okt 10.00 uur  10.00 uur
 ds. Ben Helmers  ds. Anne Helmers
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Zondag 16 oKtober: dIenst om 10.00 UUr
Voorganger: ds. Ben Helmers
Ontvangstdienst: Fam. Brink
Koffiedienst: Esther Filius en Dirk Tamerius
Geen Kinderkerk

Organist: Piet Dalebout
Koster/Geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Nils Rasmussens
De collecten zijn voor Kerk in Actie/Zending en de Kerk
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

VaN DE REDaCTIE

Informatie over de eerstvolgende kerkbladen

Kerkblad-nummer Periode Uiterste Verschijningsdatum
Jaargang  inleverdatum kopij vanaf…

 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

 30 - 06 18/12/’22 – 21/01/’23 5 december 2022 15 december 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.

Om ons blad te verfraaien worden regelmatig foto’s geplaatst. Niet alleen 
door de redactie, maar ook door de auteurs van een stukje dat zij aanleveren. 
Soms worden de foto’s door de auteur, naar eigen idee in, naast of onder de 
betreffende tekst, in A-4 formaat geplaatst. In het blad werken we echter met 
twee kolommen over de volle breedte van de bladzijde. Om de foto’s goed te 
plaatsen moet de drukker deze aanpassen en soms bewerken.

Het is voor de redactie en de drukker makkelijker als u foto’s apart aanlevert, 
samen met uw stukje tekst. De foto’s zijn dan vaak scherper en komen, als ze 
bewerkt moeten worden, beter tot hun recht Vaak blijkt wel uit de tekst waar 
de betreffende foto bij hoort. De drukker zet deze dan op de juiste plaats.

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
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Wat Is er te doen
nieuws uit de kinderkerk

Op de laatste avond van de grote schoolvakantie schrijf 
ik mijn eerste stukje voor het kerkblad. De komende tijd 
zullen Deleilah en ik (Elisabeth) om beurten in de pen 
klimmen en u meenemen in de belevenissen van de 
kinderkerk.

De afgelopen tijd hebben alle kinderen en de 
kinderkerkleiding genoten van de zomervakantie. Toch 
hebben we niet helemaal stil gezeten bij de kinderkerk 
en hadden we fijne diensten met elkaar. Vaak wel met 
een wat kleiner clubje, maar ook dan komen de mooiste 
gesprekken op gang en worden er leuke knutsels gemaakt, 
passend bij het verhaal van die zondag.

Zondag 14 augustus 
was toch wel een 
bijzondere kinderkerk. 
Het was de laatste 
officiële kinderdienst 
van Henny. De kinderen 
maakten samen zoutdeeg 
om daar vervolgens 
mooie vormpjes van te 
boetseren.
Na ongeveer 20 jaar 
onderdeel te zijn van 
de kinderkerk gaan we 
Henny zeker missen als 
leiding. Gelukkig zal ze 
blijven invallen vanuit de 
noodlijst en als vraagbaak 
blijven fungeren voor de 
kinderkerk. Heel fijn! 

Dit brengt mij direct op het volgende: We doen ons best 
om minimaal 3 x per maand kinderkerk aan te bieden, 
maar houd het kerkblad en ook de website/nieuwsbrief 
goed in de gaten om te checken, wanneer er de komende 
tijd daadwerkelijk kinderkerk is.

EIgEN KERKNIEuwS

Als u de kinderkerk wilt helpen door u aan te melden voor 
de noodlijst dan zijn wij hier heel erg blij mee. Wat houdt 
dit in? U kunt dan benaderd worden om één dienst in te 
vallen. De kinderbijbel, uitleg, kleurplaten, spel of een 
simpele knutsel zullen natuurlijk aanwezig zijn om te 
maken met de aanwezige kinderen.
Aanmelden voor de noodlijst kan door één van ons aan te 
spreken, mij te mailen op poldervaart.e@gmail.com of via 
de button op de kinderkerkpagina van de website.

Het lijkt nog ver weg, maar de komende tijd gaan wij 
ons alvast voorbereiden op de adventsperiode, zodat we 
weer een leuk project hebben en zo met elkaar naar kerst 
kunnen toeleven. Tijdens de adventsperiode is er elke 
zondag kinderkerk.

Warme groeten namens de kinderkerk,
ELISABETH 

aan de bezoekers van de
open Venstermiddagen

Hoera! Na twee 
en een half jaar 
gaan we weer 
beginnen met onze 
maandelijkse
bijeenkomsten.
We zijn blij dat 
we weer bij elkaar 
mogen komen.
Er is een leuk 
programma 
samengesteld met afwisselende sprekers.
Het jaarprogramma krijgt U thuisbezorgd.

De eerste middag is op 15 september, en dan komt
Ds. Joke Zuidema ons vertellen over:
“ Eva, de ultieme zondebok”. We beginnen zoals 
gebruikelijk om 14.00 uur in de
Ichthusburcht, Fahrenheitstraat 37 in IJmuiden.

Mocht U problemen hebben met vervoer dan kunt U bellen 
met Mevr. Roodzant, tel: 0654264671.
Wij kijken er naar uit om U weer te mogen begroeten.

Met een hartelijke groet,

HET BESTUUR VAN HET OPEN VENSTER
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doet u mee of steunt u het rondje rond de 
kerk (Jaarmarkt)

Vindt u het ook belangrijk dat het ‘Rondje om de 
Engelmunduskerk’ (jaarmarkt) ook dit jaar weer gehouden 
kan worden?

Er wordt alweer druk gewerkt aan alle voorbereidingen. 
Misschien wilt u wel meewerken aan de voorbereidingen 
of tijdens de markt, maar bent u niet in de gelegenheid of 
niet in staat om te helpen. Dan is hier de gelegenheid om 
toch een bijdrage te leveren!

Door € 20,- te sponsoren dekt u (bijna) de kosten voor 
het inhuren van een marktkraam. Op die manier komt uw 
bijdrage voor 100% ten goede aan de opbrengst van het 
Rondje om de kerk.
Ga naar www.engelmunduskerkoudvelsen.nl voor meer 
informatie

Met vriendelijke groet,

JORGEN RASMUSSENS
WEBMASTER@ENGELMUNDUSKERKOUDVELSEN.NL

Het dorp Velsen met z’n monumenten 
vormt een uniek rustpunt in de regio

Monumentendag vindt plaats in het weekend van 10 en 
11 september 2022. Tijdens de VriendenLoterij Open 
Monumentendag openen duizenden monumenten in heel 
Nederland in het tweede weekend van september gratis 
hun deuren voor publiek.

Stichting het Dorp Velsen en de Engelmunduskerk laten u 
de oudste monumenten van Velsen zien. Op 10 september 
2022 organiseren zij twee rondleidingen door het dorp én 
een bezoek aan de Engelmunduskerk. De eerste wandeling 
start om 11:00 uur, de tweede om 14:00 uur. De wandeling 
start op het kerkplein bij de ingang van de kerk en eindigt 
met een bezichtiging van de kerk.

Per rondleiding kunnen minimaal 5 tot maximaal 20 
personen deelnemen. De deelname is gratis, maar 
aanmelden is verplicht.

De vrijwilligers van het Dorp Velsen en de 
Engelmunduskerk bieden u dit gratis aan. Een bijdrage 
in de vorm van een sponsor-ticket wordt zeer op prijs 
gesteld!

Start: Kerkplein 1 in Velsen-Zuid
Link maken: https://www.engelmunduskerkoudvelsen.
nl/event/monumentenwandeling-dorp-velsen-en-de-
engelmunduskerk/

Met vriendelijke groet,

JORGEN RASMUSSENS
WEBMASTER@ENGELMUNDUSKERKOUDVELSEN.NL

uitnodiging voor de gemeente, - startzondag 
op 9 oktober 2022

Voor alle gemeenteleden rondom de Engelmunduskerk 
en mensen die deze Engelmunduskerk een warm hart 
toedragen, jong, oud, betrokken, belangstellend of 
twijfelend.

Op 9 oktober is er een gemeente,- startzondag waarin een 
heleboel gaat gebeuren.
Alles in één uurtje denk je...  nee hoor, we nemen er iets 
langer de tijd voor. Heeft u niet zoveel tijd of denkt u ik wil 
bij een onderdeel van het programma aanwezig zijn, dat 
kan ook.
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We hebben een tijdspad uitgezet maar het kan natuurlijk 
net iets anders gaan, dus kom wel op tijd om aan uw 
onderdeel deel te nemen.

Het programma:
10.00 uur:  Een kerkdienst olv. ds. Joke Zuidema waarin 

het Heilig Avondmaal gevierd wordt en waarbij 
onze oude en nieuwe contactpersonen aan u 
voorgesteld worden.

11.15 uur:  Koffie met wat lekkers.
12.00 uur: Presentatie van en gesprek over ons nieuwe 

beleidsplan, voordat het naar de classis en de 
landelijke kerk gaat om het beroepingswerk 
mee in gang te zetten. Het is belangrijk dat u 
hierbij aanwezig bent!

12.45 uur: Kijk eens in de rondte en zie alle activiteiten 
die georganiseerd worden door een heel groot 
aantal vrijwilligers. Ze presenteren zich op een 
bijzondere manier.

13.00 uur: We toasten op het nieuwe kerkelijk seizoen 
2022-2023 waarin we de volgende stap mogen 
zetten om op zoek te gaan naar een nieuwe 
dominee. 

13.10 uur: Lunch. Deze lunch is door een aantal 
vrijwilligers klaargemaakt. Wilt u mee lunchen 
en heeft u bepaalde dieet wensen, laat het ons 
even weten of neemt u zelf iets mee, maar sluit 
u aan bij onze lunch.

14.10 uur: Afsluiting van ons samenzijn

Laat u weten of u mee doet aan deze gemeente,-
startzondag? 
Ook als u een deel meedoet, willen wij dat graag weten 
i.v.m. de inkopen enz.. 
Wij hopen op een vruchtbare, feestelijke, zinvolle, 
smakelijke bijeenkomst.

Namens de kerkenraad van de Engelmunduskerk, 

YVONNE BAx EN ANNE HELMERS

Collectes diaconie

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.

Zondag 16 oktober – Kerk in actie – Zending  (Indonesië)

Op het Indonesische eiland Java wonen veel 
boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. 
Met steun van Kerk in Actie helpt de Javaanse kerk 
hen om duurzaam te ondernemen en coöperaties op te 
zetten. Tijdens trainingen worden christelijke waarden 
en normen gekoppeld aan het bedrijven van landbouw. 
Door de coöperaties raken boeren minder afhankelijk van 
tussenhandelaren en krijgen zo een hogere prijs voor hun 
producten. Het project  is zo succesvol dat dit project 
wordt uitgebreid tot in Midden-Sulawesi.

U kunt dit werk steunen via de (online) collecte of uw gift 
overmaken op bankrekening NL05 INGB 0000 1398 04 tnv 
Prot Gem. Velsen-Z/IJmuiden-O), o.v.v. Diaconie. 

DE DIACONIE
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rekenIng & VerantWoordIng
Het doek is gevallen…

Op 18 mei kwamen de leden van het Engelmunduskoor 
voor de allerlaatste keer samen. We troffen elkaar die 
middag in de Goede Herderzaal om het definitieve einde 
van het koor te bezegelen. Het bestuur had daarvoor
een afwisselend programma samengesteld. Na het 

Kom erbij! In de Week tegen Eenzaamheid staat 
ontmoeting en verbinding centraal. De week tegen 
Eenzaamheid is van 29 september t/m 6 oktober. 

Week tegen eenzaamheid
Door het hele land is er tijdens de Week tegen 
Eenzaamheid extra aandacht voor het thema 
eenzaamheid en sociaal isolement. In veel plaatsen zijn 
er speciale activiteiten waar mensen elkaar ontmoeten en 
nieuwe contacten kunnen leggen. Iedereen kan deelnemen 
aan de Week tegen Eenzaamheid door het bezoeken 
of organiseren van een activiteit. Want eenzaamheid 
aanpakken begint met in contact komen.

eenzaamheid
1 op de 10 mensen in Nederland voelen zich erg eenzaam. 
Eenzaamheid is je niet verbonden voelen. De invloed van 
eenzaamheid is groot. Zeker als het langdurig aanhoudt, 
leidt eenzaamheid tot gezondheidsrisico’s, minder 
meedoen in de samenleving en een gevoel dat welzijn of 
geluk tekortschiet. 

actieprogramma eén tegen eenzaamheid
De Week tegen Eenzaamheid 2022 wordt in 
het kader van het actieprogramma Eén tegen 
eenzaamheid georganiseerd door het ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Meer dan 
250 gemeenten en zo’n 170 landelijke bedrijven en 

maatschappelijke organisaties zijn bij het programma 
aangesloten. Samen zetten zij zich in om de trend van 
eenzaamheid te doorbreken.

Als diaconie willen we ons graag aansluiten bij deze actie. 
Daarom wordt er, buiten de reguliere koffieochtenden, een 
extra koffieochtend georganiseerd op : 

Woensdag 5 oktober tussen 10.00 en 12.00 uur.  

Iedereen is welkom! Neem gerust de buurvrouw of 
buurman mee, het gaat om contact en gezelligheid. 

Komt u ook ??
DE DIACONIE

meditatieve wandeling

Op 8 oktober verzamelen we om 9.30 uur op de 
parkeerplaats  aan de Minister van Houtenlaan tegenover 
Telstar. De wandeling duurt 1 á 1,5 uur en aan het eind van 
de route is er koffie en thee uit de thermosfles.

Vriendelijke groet,
ANNE EN BEN HELMERS

woord van welkom door voorzitter Roelie Herweijer was 
er koffie met gebakjes, die heel toepasselijk versierd 
waren met muzieknootjes. Inmiddels was er ook een 
vertegenwoordiging van de Velser Gemeenschap 
aangeschoven. Voorzitter G.J. van der Hulst richtte het 
woord tot een drietal koorleden, die hij onderscheidde met 
de erepenning en de daarbij horende oorkonde voor vele 
jaren trouw lidmaatschap van het koor. Ineke de Jong was 
liefst 55 jaar lid. Jannet en Hugo Brink maakten 48 jaar 
deel uit van het koor.

We lieten ook nog van ons horen. We zongen nog één keer 
een paar bekende liederen onder leiding van
Philien Schouten. Na de gedwongen corona-pauze van 
zo’n twee jaar gaf dat toch weer even een heel vertrouwd 
gevoel. Daarna schoven we aan om te kijken naar het 
eerste deel van de film “Les Choristes”. Heel toepasselijk: 
Wat zang en muziek niet los kunnen maken. Zelfs op een 
strenge Franse kostschool!
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Tijdens de aansluitende borrel was het moment daar 
om afscheid te nemen van onze dirigente. Haar vertrek 
betekende mede het einde van het koor. Het was immers 
niet gelukt een goede opvolger te vinden. Daarbij kwam 
ook nog dat 
een aantal 
koorleden had 
aangegeven het 
lidmaatschap 
te willen 
beëindigen. 
Philien Schouten 
was van 2002 
tot 2022 aan 
ons koor 
verbonden. We 
zijn haar heel 
veel dank verschuldigd voor de inspirerende wijze waarop 
zij al die jaren leiding aan het koor gaf. Net als haar 
illustere voorgangers, Joop Huizinga van 1955 tot 1982 
en Jaap Haringa van 1983 tot 2001, heeft ook zij kerk-
muzikaal  haar stempel gedrukt op het koor. Dit uitte zich 
tijdens de repetities, de vele kerkdiensten waaraan werd 
meegewerkt, optredens elders en zeker niet te vergeten 
de jaarlijkse caroldiensten. Onze grote dank aan Philien 
werd onderstreept met een toepasselijk cadeau: Een 
subtiel beeldengroepje van zangers rond een dirigente, 
vervaardigd door papierkunstenaar Max Poppink. 

Na een heerlijk “lopend” buffet, dat we ons zeer goed 
lieten smaken, keken we naar het tweede deel van de 
film. En toen zongen we het lied ten afscheid, waarvoor 
verschillende koorleden teksten hadden aangedragen: 
“Alt, bas, sopranen en tenoren zetten hun beste beentje voor. Maar 
nu het koor ter ziele is, is dit voor allen een gemis. Zo’n klank is 

straks niet meer te krijgen. Wat wij deden was hoogste piek met 
Joop, Jaap, Philien voorop. Rest nu de echo ons tot slot. Wij allen 
zongen naar vermogen en vormde zo een heerlijk koor. Maar nu 
is ’t klaar met dat geluid: ’t Koor blaast de laatste adem uit!” We 
namen vervolgens in de loop van de avond best enigszins 
emotioneel afscheid van elkaar. Zo is het na ruim 69 jaar 
mooi geweest, heel mooi… 
De piano van koor, de bladmuziek en het koorarchief 
worden aan de kerk geschonken. Dat geldt ook voor het 
resterende batige saldo. Dit wordt ter beschikking van de 
kerkelijke gemeente gesteld, wel op voorwaarde dat het 
geld een kerk-muzikale bestemming zal krijgen.

HANS HOEKSTRA

Bloemengroet

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

17 juli Mevr. J.C.J. Uijtendaal-Smolenaars

31 juli Mevr. G.T. Pieters-van Genderen

14 augustus Dhr. J. Stam

28 augustus Mevr. A.Slagboom-Glas
 Mevr. M. Rietkerk-Bikker

4 september Mevr. T.K.L. van der Putte-Tjoa
 Mevr. H.J.I. de Wit-van Dijk

uIt de kerkBanken

terugblik nora van klingeren

De zomerexpositie Klimaat – IJsland – Wol en Zijde is op 
21 augustus j.l. afgesloten.
De textielkunstenares 
Nora van Klingeren 
zei terug te kijken 
op een geslaagde 
tentoonstelling, wat 
betreft de interesse 
voor het onderwerp, het 
aantal bezoekers en het 
resultaat. Zij verkocht 
verschillende werken en het speciaal voor deze expositie 
uitgebrachte boekje Bergmal / rotsgepraat, dat via nora@
vanklingeren.nl nog na te bestellen is.

De Engelmunduskerk is er trots op dat zij haar dit ‘Podium 
voor Cultuur & Kunst’ kon bieden. Mogelijk gemaakt door 
de inzet van zo’n 15 vrijwilligers, die bij deze worden 

bedankt voor hun inzet. Het aantal bezoekers in de vijf 
weekends bedroeg 223 in totaal, dus gemiddeld ruim
44 bezoekers per weekend, een prachtig resultaat! Daarbij 
zijn niet de ca. 100 bezoekers geteld, die bij de Orgeltocht 
en de Rondwandeling de expositie ook hebben bekeken.

De volgende expositie staat gepland op 5 t/m 13 
november a.s.

amen

In reactie op “niet amen” van ds Joke Zuidema.
Als ds Joke Zuidema geen “amen” zegt na haar preek 
klinkt dat mijn inziens, ook na haar uitleg in het eer-vorige 
kerkblad, als: let niet op mij, ik ben het maar, er zijn nog 
zoveel andere interpretaties van de bijbeltekst mogelijk.
Dat lijkt mij valse bescheidenheid en doen of je niet echt 
dominee bent.
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Als je als voorganger “amen” zegt na de preek, zeg je 
daarmee zoiets als: “moge ik het voor u, gemeente, 
en voor U, Here God, in wiens dienst ik hier sta, op dit 
moment zo goed mogelijk gezegd hebben.”
Daarmee plaats je jezelf als voorganger – eerbiedig-  in 

die onafzienbare rij van andere predikers … van vroeger 
en nu, die allemaal, vanuit hun geloof in de Heilige Schrift, 
hun best doen.

DS ANNE HELMERS-VAN TRICHT

NIEuwS uIT DE PaSTORIEËN
nIeuWs Van ds. lous

oeCUmenIsCHe KoffIe-oCHtend
Op donderdag 15 september is de beurt aan de 
Ichthuskerk om de oecumenische koffie-ochtend 
te verzorgen. Vanaf 10 uur zijn de deuren van de 
Ichthusburcht geopend en staat de koffie voor u klaar. Van 
harte welkom!
Ds. Kees Lous

ZangKoor oeCUmenIsCHe dIenst In september
Op 25 september is er vanwege de vredesweek 
traditioneel een oecumenische dienst.Dit keer in de RK 
Engelmunduskerk van Driehuis. De dienst begint om 10 
uur. Aan deze dienst werkt het RK kerkkoor mee.
Belangstellenden die ter gelegenheid van deze 
oecumenische dienst eenmalig met dit koor willen 
meezingen, worden daartoe van harte uitgenodigd. 
Op dinsdag 20 september (Prinsjesdag!) oefent het 
koor vanaf 20 uur in de pastorie/parochiezaal aan de 
Driehuizerkerkweg 113 (bel en ingang rechts van de kerk). 
Vooraf opgeven is niet nodig. Hoe meer stemmen, hoe 
meer vreugd!                                                                                                                  

In memorIam HendrIKa JantIna bIerLIng – WoLtHUIs
Op 7 juli overleed in Huis ter Hagen, op de leeftijd van 
95 jaar, Henny Bierling-Wolthuis. Begin dit jaar moesten 
we al afscheid nemen van haar man Henk met wie zij 

72 jaar getrouwd was. Na 
het overlijden van Henk 
verhuisde zij naar Huis ter 
Hagen. Henny was een 
optimistische, vriendelijke 
en emotioneel sterke vrouw. 
Voor haar was het glas altijd 
half vol. Ze was altijd op anderen gericht: ze was zeer 
belangstellend naar heel veel mensen binnen en buiten 
de familie. Henny dacht eerst aan anderen en dan pas 
aan zichzelf. Ze was ook een zeer betrokken gemeentelid. 
Tot op hoge leeftijd was zij samen met Henk een trouw 
kerkganger. Voor haar was geloven vertrouwen. Vanuit 
dat vertrouwen leefde ze. In een gesprek over hoe het 
na dit aardse leven zou zijn, zei ze: “dat weten we niet 
precies, maar laat je maar door God verrassen”. Voor haar 
eigen uitvaartdienst had ze zelf de tekst uitgekozen: een 
gedeelte uit Romeinen 8, waar de apostel Paulus erover 
spreekt dat niets en niemand ons kan scheiden van de 
liefde van God. Dat Bijbelgedeelte stond dan ook centraal 
in de dankdienst voor haar leven op 14 juli in onze eigen 
Engelmunduskerk. Na de dienst hebben we haar naar haar 
laatste rustplaats op Westerveld begeleid. Haar kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen die haar nu zo zullen missen 
wensen wij Gods troost en nabijheid toe.

DS. KEES LOUS

gedicht van martha van der duin

Volop in de zomerhitte
komt een dame bij me zitten
zomaar in mijn eigen huis.

Kust me op m’n beide wangen
en wil graag wat euro’s vangen,
want haar moeder staat met pech
op de Amsterdamseweg.

Dochter reed snel naar haar huis
maar heeft geen sleutel van de kluis,
en dus wil ze voor haar mama
wat “honderdjes” van mij, ja, ja!

Ze telt de briefjes met me mee,
maar is daarmee niet tevree.
Heeft U boven nog wat meer
en wil wel helpen zoeken.

Even later gaat ze naar buiten,
naar mijn euro’s kan ze fluiten.
Evenals ik naar m’n bankpas
maar dat merk ik later pas!

Gauw de pas blokkeren,
 “er is niet gepind” zegt de dame
die ik spreek en op m’n rekening keek.

‘t Is niet leuk meer denk ik nog
en houd de deur goed dicht,
maar vergeten doe ik dit niet licht.
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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

nIeuWs Van ds. ZuIdema

grootoUder- KLeInKIndVIerIng
In het vorige nummer al aangekondigd: 11 september 
is een dienst voor jong en oud. Een (groot)ouder- 
kleinkindviering. Dus neem uw (klein)kinderen en 
achterkleinkinderen mee. Het gaat over de ark van Noach 
en de regenboog: laat alle kinderen hun lievelingsdier in de 
vorm van een knuffel meenemen. We maken er samen een 
gezellige viering van.

stILteWandeLIng
Het vertrek van Jeannet van Doorn betekent gelukkig niet 
dat de stiltewandelingen stoppen. Er is een vaste kern 
van mensen die dit waardevol vinden en het graag willen 
voortzetten. En er zijn altijd nieuwe deelnemers welkom. 

BERIChTEN VaN ElDERS
stichting thuisgekookt: een warme maal-
tijd én sociaal contact

genieten van een verse, met liefde bereide maaltijd én je 
buren beter leren kennen? stichtingthuisgekookt koppelt 
buurtgenoten aan elkaar voor hulp bij de warme maaltijd 
en gezellig sociaal contact!

Voor sommige 
mensen is het 
heerlijk om elke 
dag uitgebreid te 
koken terwijl dit 
voor anderen een 
hele opgave is. 
Thuisgekookt helpt 
deze mensen bij 
elkaar te brengen 
en is er voor iedereen! Voor als je
leeftijd het lastig maakt om elke dag een verse maaltijd 
op tafel te zetten, je kampt met gezondheidsproblemen 
of als je het gezellig vindt om iemand uit de buurt te leren 
kennen.

We wandelen een route in 
een rustig tempo, minder dan 
een uur lang. Ondertussen 
denken we na over een 
thema of tekst. De volgende 
wandelingen zijn gepland op:
Zaterdag 10 september: 
verzamelen op de parkeerplaats Midden-Heerenduinen. Te 
bereiken  via een zijweg van de Duin - en Kruidbergerweg, 
net voorbij begraafplaats Westerveld in Driehuis.
Zaterdag 8 oktober: zie voor verdere informatie onder de 
rubriek ‘wat is er te doen’.
Hartelijke groet,

DS. JOKE ZUIDEMA

In Velsen zijn momenteel 61 thuiskoks actief die graag 
een portie extra koken. Deze maaltijden zijn op
maat gemaakt, veilig en worden door de thuiskok 
aangeboden tegen de kostprijs van de ingrediënten
(een bedrag tussen de €3,00 en €6,00, excl. 10% 
commissie).

Lijkt het jou leuk om eenmalig of op vaste basis voor een 
buurtgenoot te koken? Of wil je juist graag
maaltijden te ontvangen van een vaste thuiskok? Team 
Thuisgekookt staat voor je klaar!

Zo werkt het
• Bel 085-0608768 en geef de gegevens en wensen door 

of ga naar www.thuisgekookt.nl
• Wij gaan opzoek naar een geschikte thuiskok.
• Na een kennismaking en de proefmaaltijd beslis je zelf 

of je aan deze thuiskok gekoppeld wilt worden, je zit 
nergens aan vast.



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

foto LoeK anderson     tel. 0255 53 58 18
drUKKerIJ eLta                tel. 0255 51 11 91

Voor een goed advies
en ruime keuze

Ook uw adres voor 
elastische kousen en steunpanty's

DROGISTERIJ PARFUMERIE

Ritskes
Frans Naereboutstraat 66  

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

Sterk in grafische communicatie!

• flyers & folders
• geboortekaartjes
• gelegenheidskaarten
• levensboeken

• ontwerpen
• posters
• printen
• scripties

• spandoeken
• stickers
• trouwkaarten
• vlaggen

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

Wij zetten al ruim 17 jaar alle soorten 
videotapes

VHs • betamax
Video 8 • Hi8 • mini dV
over op USB-stick, externe harde schijf 
of DVD.

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
 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


