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Laten we er niet omheen draaien.
Inmiddels is het Beleidsplan 
Engelmunduskerk 2022-2027 aan zijn 
opmars begonnen. Omdat de hele route 
van dit plan nog niet is afgelegd, kunnen 
we er niet uit citeren. Naar centrale vragen 
over wat we als kerk nu en in de toekomst 
kunnen zijn,  komen ongetwijfeld aan 
de orde. Daarbij is een van de onderbuik 
gevoelens: “ Hoe houden we het hoofd 
boven water”, een uiterst complexe vraag 
waar velen toch al een antwoord op denken 
te hebben:  de kerken stromen leeg, de 
vergrijzing neemt dramatische vormen 
aan, de jeugd heeft andere zaken waar ze 
zich liever mee bezig houden. Er worden 
allerlei manieren bedacht om de kerk, 
ook voor jongeren weer aantrekkelijker te 
maken. Niets doen op dit gebied is geen 
optie. De vraag is echter hoe en wat.

Het vakblad voor werkers in de 
Protestantse kerk (#PROTESTANT) weidt 
hier een heel nummer aan. Bergen op Zoom 
had een levendig jongeren jeugdhonk, waar 
in 20 jaar tijd niets meer van over is. Hun 
stelling is nu dat de traditionele vorm van 
kerk-zijn jongeren niet meer aanspreekt. 
Daarbij is het terugkrijgen van jongeren 
geen doelstelling, wel een plek creëren waar 
ze zich veilig en thuis voelen en dat hoeft 

niet in de viering te zijn. Via een podcast 
(“De Zin”) leggen jongeren weer contacten 
met elkaar. Hoe knap ook, hoopgevend,  
maar de vraag is of  het effectief  is.

De Amerikaanse theoloog Andrew Root 
constateert dat jeugdwerk niet altijd leuk 
moet zijn. Kerken zijn in een wedstrijd 
terecht gekomen met sport, muziek, games, 
school en maken daarin weinig kans. Het 
alsmaar bedenken hoe je jongeren weer bij 
de kerk kan trekken, maakt weinig kans 
omdat je bijna vergeet wat de kernwaarden 
van het geloof  zijn. Daar moet het over 
gaan, voor oud en jong.

Een hele goede stap in de richting 
van betrokkenheid is het werk van de 
beleidsadviescommissie in onze kerk, 
samengesteld uit in het algemeen wat 
jongere leden. Daarbij gaat het met name 
over de materiële kant van onze kerk, 
belangrijk, maar slechts een deel van een 
aantal problemen. We wachten op de 
definitieve versie van het beleidsplan
2022-2027, om later verder te kunnen 
praten en er invulling aan te geven.

FRITS VERMEULEN
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KERKDIENSTEN

	 ENGELMUNDUSKERK	 ICHTHUSKERK	
	 Kerkplein	1	 Snelliusstraat	40	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
16	okt	 10.00	uur	 10.00	uur
	 ds.	Ben	Helmers	 ds.	Anne	Helmers

23	okt	 10.00	uur	 10.00	uur
	 ds.	I.	Clement	 ds.	Van	Nierop

30	okt	 10.00	uur	 10.00	uur
	 ds.	Kees	Lous	 ds.	Sieb	Lanser

6	nov	 10.00	uur	(Kunstlijn)	 10.00	uur
	 ds.	Vrijhof	 ds.	Kees	Lous

13	nov	 10.00	uur	 10.00	uur
	 ds.	Ineke	Clement	 ds.	Joke	Zuidema

20	nov	 10.00	uur	(Gedachtenisdienst)	 14.30 uur	(Gedachtenisdienst)
	 ds.	Kees	Lous	 ds.	Kees	Lous

BIJ DE DIENSTEN
engelmunduskerk

Zondag 16 oktober: dienst om 10.00 uur
Voorganger:	ds.	Ben	Helmers
Ontvangstdienst:	Fam.	Brink
Koffiedienst:	Esther	Filius	en	Dirk	Tamerius,	fam.	Pieters
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

Zondag 23 oktober: dienst om 10.00 uur
Voorganger:	ds.	Ineke	Clement
Ontvangstdienst:	Heleen	Hoefakker	en	Adrie	van	der	Pijl
Kinderkerk:	Henny	de	Wit
Organist:	Syb	Brink
Koster/Geluidsregistratie:	Anton	Bresser
Beeldregistratie:	Arend	Selier
De	collecten	zijn	voor	de	Diaconie	en	de	Kerk

Zondag 30 oktober:
dienst om 10.00 uur
Voorganger:	ds.	Kees	Lous
Ontvangstdienst:
Petra	de	Hoog	en	Aafke	Strooker
Kinderkerk:	Deleilah	Zamani
Organist:	Piet	Dalebout
Koster/Geluidsregistratie:	Anton	Bresser
Beeldregistratie:	Dirk	Tamerius
De	collecten	zijn	voor	de	Diaconie	en	de	Kerk

Zondag 6 november: dienst om 10.00 uur 
(kunstlijn)
Voorganger:	ds.	Vrijhof
Ontvangstdienst:	Tienke	van	der	Putte	en	Ingrid	
Rasmussens
Koffiedienst:	Marja	de	Haan	en	Mieke	Karman
Kinderkerk:	Elisabeth	van	den	Bos
Organist:	Syb	Brink
Koster/Geluidsregistratie:	Anton	Bresser
Beeldregistratie:	Marco	Bresser
De	collecten	zijn	voor	de	Diaconie	en	de	Kerk
Na	afloop	van	de	dienst	is	er	koffiedrinken
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Zondag 13 november: dienst om 10.00 uur
Voorganger:	ds.	Ineke	Clement
Ontvangstdienst:	Esther	Bijker	en	Aad	de	Koning
Kinderkerk:	Deleilah	Zamani
Organist:	Piet	Dalebout
Koster/Geluidsregistratie:	Anton	Bresser
Beeldregistratie:	Jorgen	Rasmussens
De	collecten	zijn	voor	Kerk	in	Actie	Werelddiaconaat	en
de	Kerk

Zondag 20 november: gedachtenisdienst om
10.00 uur
Voorganger:	ds.	Kees	Lous
Ontvangstdienst:	Thera	Talens	en	Henk	Krijnen
Koffiedienst:	Fam.	Van	Broekhuyzen
Kinderkerk:	Elisabeth	van	den	Bos
Organist:	Syb	Brink
Koster/Geluidsregistratie:	Anton	Bresser
Beeldregistratie:	Nils	Rasmussens
De	collecten	zijn	voor	de	Diaconie	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	-	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
	
	 30	-	07	 22/01/’23	–	25/02/’23	 9	januari	2023	 19	januari	2023

Kopij	s.v.p.	inleveren	via:	kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl
Eventueel	geschreven	kopij	kan	nog	altijd	bezorgd	worden	bij	één	van	de	redactieleden.

De	redactie	behoudt	zich	het	recht	voor	om	ingezonden	kopij	te	corrigeren,	in	te	korten	of	(na	overleg	met	de	voorzitter	
van	de	kerkenraad)	te	weigeren.

Gemakkelijk en gezond: elke dag bereiden wij verse,  

werk langsbrengen. Meteen wat boodschappen voor u 
meenemen? Onze bezorgservice staat voor u klaar! 

Haarlem - Waarderpolder - Beverwijk - IJmuiden - Heemstede - Hoofddorp

023 - 531 91 43  –  www.kievitbv.nl

Uitvaartcentrum IJmuiden: 
Vertrouwd dichtbij

Waalstraat 101, 0251- 25 20 94, www.ijmonduitvaart.nl
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Wat Is er te doen
Vandaag	is	het	dan	zo	ver,	ik	schrijf	mijn	eerste	stukje	
voor	het	kerkblad.	Ik	zal	mij	eerst	kort	voorstellen.	Ik	ben	
Deleilah	en	ben	35	jaar,	woonachtig	in	IJmuiden.	Samen	
met	mijn	man	hebben	wij	een	samengesteld	gezin	van	7	
kinderen	(	jaja	het	bestaat	nog	).

Op	kerstavond	2020	vond	ik	mijn	plek	in	de	
Engelmunduskerk	en	sindsdien	heb	ik	mij	laten	dopen	
en	vind	het	heerlijk	om	mee	te	werken	in	de	kinderdienst.	
De	kinderkerk	doet	bij	mij	herinneren	aan	mijn	jeugd,	
met	altijd	leuke	en	mooie	verhalen	en	activiteiten.	Om	
deze	reden	wil	ik	dit	graag	doorgeven	aan	mijn	en	andere	
kinderen	en	hun	het	zelfde	warme	gevoel	geven	dat	God	
altijd	bij	je	is	en	dat	je	nooit	alleen	bent.	

Ik	ben	dan	niet	zo	een	goede	verhalenschrijfster,	maar	
ik	zal	mijn	best	doen	om	jullie	zo	goed	mogelijk	mee	te	
nemen	in	onze	activiteiten	die	zijn	geweest	en	die	op	de	
agenda	staan,	waaronder	het	advent	project	waar	wij	als	
kinderleidsters	altijd	enorm	naar	uitkijken.	

Na	de	zomervakantie	hebben	wij	elke	zondag	een	
kinderkerkdienst	gehad,	maar	in	het	bijzonder	komt	
toch	11	september	naar	boven.	Dit	was	het	grootouder-
kleinkindviering	en	wat	een	feest	was	dat!	Het	thema	was	

EIgEN KERKNIEuwS

de	Ark	van	Noah	en	alle	
inderen	mochten	een	knuffel
mee.		Sjoerdtje	vertelde	een
verhaal	met	de	Kamishibai	vertelkast.	Er	werd	gedanst	
op	K3,	alle	kleuren	van	de	regenboog	en	gebaren-liederen	
werden	afgespeeld.	Joke	heeft	de	presentatie	gedaan.	Het	
was	een	super	succes	en	iedereen	had	ervan	genoten.	Ook	
kreeg	Lonne	haar	liederenboek	namens	Yvonne	en	haar	
opa	toegereikt.	Wat	was	dat	mooi	om	te	zien!	

Het	advent	is	om	de	hoek	en	de	voorbereidingen	zijn	
al	aan	de	gang.	Maar	hier	meer	over	in	onze	volgende	
nieuwsbrief.	Blijf	ons	dus	volgen	voor	alle	nieuwtjes	en	
planningen	om	het	advent	heen	en	onze	ervaringen	als	
leidsters	in	de	kinderkerk.	

Iedereen	is	altijd	van	harte	welkom	bij	ons.	Dus	schroom	
je	niet,	onze	deur	staat	altijd	open	voor	uw	kinderen	en	
kleinkinderen.	
Hopelijk	tot	snel!

Gezellige	groet,

Namens	de	kinderkerk	
DELEILAH

aan de bezoekers van het open Venster

Op	donderdag	20	
oktober	vindt	er	weer	
een	O.V.	middag	
plaats.	Deze	keer	
komt	Mevr.	v.d.Berg	
ons	vertellen	over	
levenskwaliteit	en	
vitaliteit.
Het	volgende	
kerkblad	verschijnt	
op	17	november.
Daarom	wijs	ik	U	nu	al	op	de	volgende	middag	die
17	november	plaats	vindt.	Dhr.	en	Mevr.	Barten	komen	
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ons	vertellen	en	laten	zien	hoe	hun	reis	naar	Canada	is	
verlopen.
Beide	middagen	beginnen	om	14.00	uur	in	de	Ichthuszaal	
in	de	Fahrenheitstraat.
Mocht	U	moeite	hebben	met	vervoer,	dan	kunt	U	bellen	
met	Mevr.	Roodzant,	tel:	0654264671.
Wilt	U	er	rekening	mee	houden	dat	de	temperatuur	in	de	
zaal	21	graden	is?
Wij	hopen	U	weer	te	mogen	begroeten.

Met	een	hartelijke	groet,

HET	BESTUUR	VAN	HET	OPEN	VENSTER

Zondag 16 oktober - kerk in actie -
Zending (Indonesië)

Wereldvoedseldag
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.

Zondag 13 november - kerk in actie -
Zending (golfstaten)

de kracht van bijbelverhalen in de golfstaten
In	de	Golfstaten	groeit	de	kerk	door	de	grote	toestroom	
van	arbeidsmigranten	uit	landen	als	India,	Nepal	en	
de	Filipijnen.	De	meesten	van	hen	zijn	ongeletterd.	

Tegelijkertijd	willen	ze	graag	meer	leren	over	de	Bijbel.	
Kerk	in	Actie	traint	voorgangers	in	de	storytellingmethode:	

een	succesvolle	interactieve	methode	waarbij	
bijbelverhalen	mondeling	worden	verteld	en	men	met	
elkaar	op	zoek	gaat	naar	de	betekenis	ervan	voor	het	
eigen	leven.	De	arbeidsmigranten,	die	vaak	een	zwaar	en	
eenzaam	bestaan	leiden,	putten	nieuwe	moed	uit	deze	
verhalen.

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

kerkblad samen

Het	kerkblad	Samen	heeft	een	oplage	van	ca.	330	
exemplaren	per	verschijning.	De	jaarlijkse	drukkosten	
belopen	ca.	€		3.800,-	.Gelukkig	zijn	er	enige	inkomsten	uit	
de	advertenties,	maar	de	rekening	voor	de	kerk	blijft	rond	
de	€	3.500,-	per	jaar.	Wij	zijn	erg	blij	dat	wij	van	een	aantal	
lezers	een	bijdrage	voor	het	kerkblad	mogen	ontvangen,	
maar	dit	wordt	dit	jaar	door	ca.	15	%	van	de	lezers	gedaan.

Graag	doen	wij	een	beroep	op	u	als	u	nog	niet	heeft	
bijgedragen,	om	dit	alsnog	te	doen.	Als	richtlijn	zou	een	
bedrag	tussen	de	€	10	en	€	20	per	jaar	al	heel	mooi	zijn.
U	kunt	uw	bijdrage	over	boeken	naar
NL94	RABO	0373	597	452
t.n.v	Protestantse	Gemeente	Velsen	Zuid	/	IJmuiden	Oost,	
onder	vermelding	van	Samen.

Hartelijk	dank	namens	het	college	van	kerkrentmeesters.
	

meditatieve wandeling

Op	12	november	verzamelen	we	om	9.30	uur	op	de	
parkeerplaats	bij	de	ingang	van	de	Heerenduinen	aan	de	
Heerenduinweg.	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,
JOYCE	VAN	DE	VEEN
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expositie ed de Jong

tijdens de kunstlijn haarlem en het weekend erna in de 
engelmunduskerk
Schilderen	is	de	passie	van	Ed	de	Jong.	Hij	moet	af	en	
toe	bloemen,	natuur	en	interieurs	in	een	bepaalde	sfeer,	
schilderen	en	beleven	met	het	licht,	dat	een	belangrijke	
factor	is.	Vooral	bloemen	schildert	hij	in	een	fantasie.	Hij	
begint	vrij	abstract	met	kleuren	te	schilderen	en	gaat	dan	
bepalen,	hoe	hij	de	compositie	wil	en	gaat	dan	wat	vormen	
herkennen.	Vooral	rozen	spreken	hem	erg	aan	en	de	
romantiek	ervan.	Voor	bos-	en	interieursfeer	heeft	hij	vaak	
een	foto	gemaakt	van	de	plek	waar	hij	geweest	is,	maar	
het	is	slechts	de	aanleiding	om	te	starten	met	schilderen	
en	er	toch	weer	een	eigen	sfeer	aan	te	geven,	zodat	het	
niet	helemaal	de	foto	meer	lijkt	en	een	eigen	compositie	is.

Toegang	is	gratis,	openingstijden:

Zaterdag	 5	november	 van	11:00-17:00	uur,
Zondag	 6	november	 van	12:00	tot	17:00	uur
Zaterdag	 12	november	 van	11:00-17:00	uur,
Zondag	 13	november	 van	12:00	tot	17:00	uur

engelmunduskerk en meer presenteert:

De	openingsvoorstelling	van	al	weer	het	vijfde	seizoen	zal	
er	een	worden	voor	de	jongsten	onder	ons.	Een	theatraal	
liedjesprogramma	voor	kinderen	vanaf	4	jaar.
															
Zondag	30	oktober	2022	-	aal en snoek spelen Waterland

Vis, vis, vis
Ied're keer weer mis
Kom eens dichterbij
Naar die hengel van mij

Aal	en	Snoek	zijn	2	beste	vrienden.
Ze	gaan	samen	vissen.	Ze	zingen	over	wat	ze	meenemen,	
over	de	reiger,	de	regen	en	een	lekker	middagdutje.	

Aal	is	slim.	Hij	weet	alles	over	de	dieren	en	de	natuur	en	
hij	kan	goed	vissen	vangen.	Snoek	heeft	een	lege	emmer,	
maar	hij	geeft	niet	op.	
En	Aal	is	blij	dat	Snoek	zijn	vriend	is.

Waterland is een muzikale voorstelling, waar je hier en daar ook 
mee kunt zingen of dansen. 
Annemarie Verhoeven (gitaar, zang) en Viève Buijs (accordeon, 
zang) nemen je mee op een reis naar de waterkant. 
Het verhaal is tegelijkertijd leerzaam en amusant.

Trailer:	https://youtu.be/suFB4tSsQEY
Leeftijd	 :	vanaf	4	jaar
Duur	 :	45	minuten

De	zaal	gaat	om	14.30	uur	open.	De	voorstelling	begint	
om	15.00	uur.	
Kosten:	€	5	voor	kinderen	t/m	12	jaar	(inclusief	limonade)	
en	€	10.-	voor	volwassenen.
Kaarten	zijn	te	bestellen	bij	voorkeur	via	de	website	www.
engelmunduskerkoudvelsen.nl	
of	anders	telefonisch	06-18921501.					
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rekenIng & VerantWoordIng
Jaarmarkt 2022

Er	zijn	velen	nodig	om	succesvol	te	zijn.	En	er	liggen	vele	
mijlen	tussen	zeggen	en	doen.

We	bedanken	iedereen	en	in	het	bijzonder:
Niels	en	Sjoerdje,	Marco	en	Petra,	Suzan	en	Arjan,
Marielle	en	Callen,	David,	Joost	en	Hein-Jan,	de	
poffertjesploeg,	de	taartenverkopers,
de	worstenspecialisten,	de	boekenverkopers,
de	antiekverkopers	etc.	etc.	8500,- en veel  gezelligheid.

Met	de	actie	‘Sponsor	een	kraam’	werden	maar	liefs
26	kramen	gesponsord:	€	520,00.

op dinsdag 2 november van 17.00 tot 19.00 uur opent de 
engelmunduskerk haar deuren

U	bent	uitgenodigd	voor	een	moment	van	stilte,	om	een	kaarsje	aan	te	steken	
voor	iemand	die	u	lief	is,	of	om	gewoon	even	genieten	van	de	rust	in	de	kerk	
met	muziek	op	de	achtergrond.	

Met	vriendelijke	groeten,
INGRID	RASMUSSENS

Bloemengroet

De	bloemen	uit	de	Engelmunduskerk	gingen	met	onze	
hartelijke	groeten	naar	onze	gemeenteleden	
11-9	 Dhr.	Kofferman	en	dhr.	Hendriks
2-10	 Mevr.	van	der	Duin
9-10	 Mevr.	Albas

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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Jaarmarkt  2022
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NIEuwS uIT DE PaSTORIEËN
nIeuWs Van ds. lous

richting toekomst 
De	kerkenraad	heeft	een	drukke	tijd	achter	de	rug	en	er	ligt	
ook	nog	heel	wat	in	het	verschiet.	Wanneer	deze	Samen	
bij	u	op	de	mat	valt,	hebben	we	de	gemeentezondag	
van	9	oktober	alweer	achter	de	rug	(op	het	moment	
van	schrijven	moet	die	nog	komen).	Tijdens	de	
gemeentezondag	is	het	nieuwe	beleidsplan	toegelicht	
en	heeft	u	als	gemeenteleden	daarover	vragen	kunnen	
stellen	en	opmerkingen	kunnen	maken.	Het	beleidsplan	
is	belangrijk	-	ook	op	de	korte	termijn	-	want	zonder	een	
geldig	beleidsplan	krijgen	we	geen	toestemming	om	een	
nieuwe	predikant	te	beroepen.		Daarnaast	wordt	er	hard	
gewerkt	aan	de	pastorale	wijkindeling	en	gaan	we	alweer	
voorbereidingen	treffen	voor	enkele	kerkdiensten.	Ook	
andere	activiteiten	vragen	alweer	om	onze	aandacht:	als	
u	dit	leest	is	ook	de	kinderkerk	weer	bij	elkaar	geweest	om	
de	lijnen	naar	advent	en	kerst	uit	te	zetten.

kerkdiensten
Precies	op	de	scheiding	van	deze	editie	van	Samen	en	
de	volgende,	ligt	de	laatste	zondag	van	het	kerkelijk	
jaar.	Dit	kalenderjaar	valt	deze	zondag	op	20	november.	
In	de	dienst	gedenken	wij	de	overleden	gemeenteleden	
en	in	ruimere	zin	onze	overleden	dierbaren,	die	ons	de	
afgelopen	tijd	ontvallen	zijn.	Wij	noemen	hun	namen	
voor	Gods	aangezicht	en	in	ons	midden.	Om	hen	te	
gedenken,	steken	wij	voor	ieder	een	kaars	aan.	Wellicht	
is	er	dan	ook	medewerking	van	ons	gelegenheidskoor	
-	of	moet	ik	zeggen	cantorij	-	olv.	ds.	Ben	Helmers.	Op	
het	moment	van	schrijven	worden	de	zangers	benaderd.																																																																	
Nog	deze	maand,	op	23	oktober,	is	er	weer	een	
aangepaste	gezinsdienst	voor	mensen	met	een	
verstandelijke	beperking.	Deze	dienst	begint	om	15	uur	
en	vindt	(ook	dit	keer)	plaats	in	de	Vredevorstkerk	aan	
de	Laan	der	Nederlanden	te	Beverwijk.	Voorganger	is	
dit	keer	pastor	Greet	Bijl.	Het	wordt	een	dienst	rondom	
het	jaarthema	‘zie	jij	het	ook?’.	Het	is	ook	een	dienst	van	
breken	en	delen.	De	keer	hierna	vieren	we	het	kerstfeest.	
Die	staat	ingeroosterd	op	18	december	om	15	uur	in	onze	
eigen	Engelmunduskerk.	U	hoeft	niet	te	raden	over	welk	
Bijbelgedeelte	het	dan	gaat!	Zelf	ben	ik	dan	weer	(een	van)	
de	voorganger(s).	Noteert	u	alvast	deze	datum?

gespreksgroep duinpan
Vorige	maand	hebben	we	een	goede	start	gemaakt	met	
de	tweewekelijkse	gespreksgroep	in	De	Duinpan	op	de	
donderdagavond.	In	aansluiting	met	het	jaarthema	van	
de	aangepaste	gezinsdiensten	kijken	en	luisteren	we	dit	
seizoen	naar	een	Bijbelverhaal,	waarin	het	over	‘zien’	en	
‘kijken’	gaat.	Maar…..De	Duinpan	gaat	grondig	verbouwen!	
De	deelnemers	uit	De	Duinpan	gaan	begin	november	
tijdelijk	verhuizen	naar	gebouw	De	Vlieger	in	Haarlem-
Schalkwijk.	In	de	komende	tijd	moeten	we	uitzoeken	wat	
er	dan	en	daar	allemaal	mogelijk	is.

crises  
De	kranten	staan	er	vol	
van:	het	is	crisis	op	velerlei	
fronten.	In	onze	eigen	
burgerlijke	gemeente	
worden	we	zonder	twijfel	
geconfronteerd	met	twee	
crises:	de	hoge	gas-	en	energieprijzen	en	de	vluchtelingen	
in	onze	omgeving.	Het	kan	niet	anders	of	er	zal	sprake	
zijn	van	toenemende	(stille)	armoede,	ook	in	onze	eigen	
burgerlijke	gemeente.	Dan	is	er	de	boot	met	vluchtelingen	
aan	de	kade	te	Velsen-Noord.	Voor	ons	als	kerkelijke	
gemeente	is	het	zoeken	naar	mogelijkheden	om	mensen	
bij	te	kunnen	staan,	die	door	deze	crises	zijn	getroffen.	
Hoe	gaan	we	om	met	de	toenemende	armoede?	Hoe	
bereiken	we	die	vluchtelingen	en	wat	kunnen	we	als	
geloofsgemeenschap	voor	hen	betekenen?	Allemaal	
vragen	die	op	ons	af	komen	en	waarop	nu	nog	geen	
eenduidig	antwoord	te	geven	is.	Maar	we	kunnen	niet	aan	
de	kant	blijven	staan.	Wellicht	zal	de	toekomst	ons	leren	
hoe	we	ons	praktisch	kunnen	inzetten	voor	het	heil	(dat	is:	
heelheid)	van	anderen.

oecumenische koffie-ochtenden
De	eerstvolgende	oecumenische	koffie-ochtend	
vindt	plaats	op	donderdagmorgen	20	oktober	in	
verenigingsgebouw	De	Bolder	van	de	OK	Parochie	aan	
de	Bloemstraat	te	IJmuiden.	Vanaf	10	uur	staat	de	koffie	
klaar!		Zoals	het	er	nu	naar	uitziet,	is	de	eerstvolgende	
oecumenische	koffie-ochtend	helaas	ook	de	laatste.	
Ooit	waren	deze	bijeenkomsten	opgezet	om	elkaar	in	
de	oecumene	beter	te	leren	kennen.	Daarom	was	er	bij	
vrijwel	elke	koffie-ochtend	ook	een	rondleiding	door	
het	kerkgebouw	van	de	gastparochie	/-	gemeente.	
Belangstellenden	konden	alles	bekijken	en	vragen	stellen	
en	zo	kennismaken	met	elkaars	tradities,	gewoonten	
en	gebruiken.	Inmiddels	is	een	aantal	van	deze	
kerkgebouwen	‘aan	de	eredienst	onttrokken’.	Daarnaast	
zien	we	dat	er	nu	in	diverse	gemeenten	en	parochies	
vanuit	een	andere	invalshoek	koffiebijeenkomsten	
ontstaan.	Niet	meer	de	oecumenische	ontmoeting	staat	
daarbij	centraal,	maar	het	missionair	aanwezig	zijn	in	
de	eigen	buurt	en	de	ontmoeting	van	gemeenteleden	en	
buurtgenoten	is	de	insteek.	Daar	is	steeds	meer	behoefte	
aan.	Zo	gaat	het	‘kerkelijk	koffiedrinken’	(ook	in	onze	eigen	
gemeente	tweewekelijks	op	de	woensdagmorgen)	vanuit	
een	andere	gedachte	toch	verder!	Wel	heb	ik	bij	geruchte	
vernomen	dat	enige	enthousiaste	koffie-ochtendgangers	
uit	enkele	van	onze	deelnemende	kerken	en	parochies	
onderzoeken	of	er	misschien	toch	een	doorstart	mogelijk	
is.	Wie	weet..
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nIeuWs Van ds. ZuIdema

herZiene Wijkindeling: Wijkcoördinatoren en 
contactpersonen
Inmiddels	hebben	alle	gemeenteleden	in	IJmuiden,	
Velsen-Zuid	en	Driehuis	een	overzicht	gekregen	van	de	
nieuwe	wijkindeling.	Voor	hen	is	ook	bekend,	wie	hun	
wijkcoördinator	is	(Esther	Filius,	Adrie	van	der	Pijl,	Joke	
Stam	of	Ingrid	Rasmussens).	De	wijkcoördinator	regelt	
samen	met	de	contactpersonen	het	pastoraat,	het	omzien	
naar	elkaar	in	de	eigen	wijk.	Kees	en	ik	hebben	ook	de	
wijken	verdeeld;	ook	deze	informatie	staat	op	het	kaartje.	

Hierbij	nog	eens	het	overzicht:

Op	startzondag	zullen	alle	contactpersonen	officieel	
starten.	Ze	zullen	in	de	kerkdienst	een	belofte	van	
geheimhouding	afleggen	(net	zoals	de	predikanten	en	de	
ouderling	dat	hebben	gedaan)	en	een	zegen	ontvangen	
voor	hun	werk.	We	zijn	natuurlijk	heel	blij	dat	mensen	dit	
werk	willen	blijven	doen	en	dat	er	ook	nieuwe	mensen	
zijn	gevonden	hiervoor.	Elke	wijk	heeft	nu	drie	tot	zes	
contactpersonen,	naast	de	wijkcoördinator	en	de	
predikant.	

groet 
De	herfst	heeft	zijn	intrede	gedaan.	De	dagen	worden	
korter	en	het	duurt	niet	lang	meer	of	het	uur	wordt	weer	
verzet	(dat	is	in	de	nacht	van	zaterdag	29	op	zondag

bericht in dichtvorm 
Martha	van	der	Duin	is	
gevallen	en	wat	ze	daarna	
beleefd	heeft,	kan	ze	het	
beste	zelf	vertellen.
Natuurlijk	in	dichtvorm:

Ik heb een stomme val gemaakt
zomaar, in mijn eigen huis.
In de ambulance naar het ‘Rode Kruis’,
na enkele dagen naar ‘Velserduin’.
Ik werd er erg verwend, maar nu aan ’t trainen
tot ik de oude ben.
De armen in de lucht
de voetjes van de vloer.
Maar ’s avonds aan de maaltijd
kiezen we uit het menu, wat ons het beste lijkt.
En wat wil je nog meer: 
een toetje, koffie of soms thee
en dat elke keer.

auteur:	Martha	van	der	Duin.	Ze	hoopt	half	oktober	weer	
naar	huis	te	komen.

Hartelijke	groet,
DS.	JOKE	ZUIDEMA.

30	oktober).	De	klok	kan	dan	een	uur	terug	worden	gezet.	
In	deze	tijd	van	korter	wordende	dagen	een	hartelijke	groet	
aan	u	allen	vanuit	’t	Roode	Hart	9.

DS.	KEES	LOUS

Herziene wijkindeling: wijkcoördinatoren en contactpersonen
Inmiddels hebben alle gemeenteleden in IJmuiden, Velsen-Zuid en Driehuis een overzicht 

gekregen van de nieuwe wijkindeling. Voor hen is ook bekend, wie hun wijkcoördinator is 

(Esther Filius, Adrie van der Pijl, Joke Stam of Ingrid Rasmussens). De wijkcoördinator regelt 

samen met de contactpersonen het pastoraat, het omzien naar elkaar in de eigen wijk. Kees en 

ik hebben ook de wijken verdeeld; ook deze informatie staat op het kaartje. Hierbij nog eens 

het overzicht:

WIJK
POSTCODES
Met eerste 

leter
WIJK-COÖRDINATOR PREDIKANT

IJmuidn 
Noord 
(+west)

1971 A t/m E
1971 L

1972-1976
Esther Filius Kees Lous

IJmuidn 
Zuid

1971 G t/m K
1971 M t/m Z

Adrie van der Pijl Joke Zuidema

Driehuis 1985 Ingrid Rasmussens Kees Lous

Velsen
- Zuid

1981 Joke Stam Joke Zuidema

overige
1069-1967
1991-9722

- Joke Zuidema

Jeugd In alle wijken Yvonne Bax Kees/Joke

Op startzondag zullen alle contactpersonen officieel starten. Ze zullen in de kerkdienst een 

belofte van geheimhouding afleggen (net zoals de predikanten en de ouderling dat hebben 

gedaan) en een zegen ontvangen voor hun werk. We zijn natuurlijk heel blij dat mensen dit 

werk willen blijven doen en dat er ook nieuwe mensen zijn gevonden hiervoor. Elke wijk 

heeft nu drie tot zes contactpersonen, naast de wijkcoördinator en de predikant. 

Bericht in dichtvorm 
Martha van der Duin is gevallen en wat ze daarna beleefd heeft, kan ze het beste zelf 

vertellen. Natuurlijk in dichtvorm:

Ik heb een stomme val gemaakt

zomaar, in mijn eigen huis.

In de ambulance naar het ‘Rode Kruis’,

na enkele dagen naar ‘Velserduin’.

Ik werd er erg verwend, maar nu aan ’t trainen

tot ik de oude ben.

De armen in de lucht

de voetjes van de vloer.

Maar ’s avonds aan de maaltijd

kiezen we uit het menu, wat ons het beste lijkt.

En wat wil je nog meer: 

een toetje, koffie of soms thee

en dat elke keer.

auteur: Martha van der Duin. Ze hoopt half oktober weer naar huis te komen.

Hartelijke groet,
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BERIChTEN VaN ElDERS
Het	Oratoriumkoor	Kennemerland	zingt	STABAT	MATER	
van	ANTONIN	DVORAK

Het	Oratoriumkoor	Kennemerland	onder	leiding	van	
dirigent	Annelies	Smit	gaat	het	prachtige	STABAT	MATER	
van	Antoning	Dvořák	uitvoeren.

Medewerking	wordt	verleend	door:
Alessandra	Marangon	 -	Sopraan
Carolina	Alves	Luis	 -	Mezzo	Sopraan
Tigran	Matinyan	 -	Tenor
Yuh-ichi	Sakai	 -	Bariton
Het	Promenade	Orkest

KERKNIEuwS uIT DE REgIO
Herdenkingsdienst zeevarenden

Gewoontegetrouw	wordt	er	weer	een herdenkingsdienst	
voor	de	gevallenen	op	zee	georganiseerd.	Deze	
samenkomsten	vinden	sinds	de	tweede	wereldoorlog	
jaarlijks	plaats.	Aanvankelijk	werden	de	zeevarenden	
herdacht	die	in	de	periode	1939	-	1945	het	leven	hebben	
gelaten	of	daarna	op	een	mijn	waren	gelopen.	In	IJmuiden	
worden	inmiddels	naast	de	tanker	de	Maassluis	ook	de	
scheepsrampen	met	de	vissersschepen	Larissa,	Catharina	
Duyvis	en	Victory	herdacht. 	 	 

De	herdenking	wordt	verzorgd	door	de	heer	Jan	Ham	van	
het	Protestants	Koopvaardijwerk	Amsterdam.	Mocht	u	het	
op	prijs	stellen	dat	er	in	zijn	toespraak	een	naam	genoemd	
wordt,	dan	bent	u	van	harte	uitgenodigd	om	met	het	kunt	
u	contact	met	hem	opnemen.	Zijn	telefoonnummer	is	
0619013866.

Voorgangers	in	de	dienst	zijn
ds.	Cees	Haasnoot	(Nieuwe	kerk),	
pastor	Harald	Münch	(Engelmunduskerk)	en
ds.	Leon	Rasser	(Protestants	Koopvaardijwerk	
Amsterdam).
Het	orgel	wordt	bespeeld	door	organist	Ary	Rijke.	
Het	Scheveninger	mannenkoor	verzorgt	de	muzikale	
omlijsting.

Gewoontegetrouw	vindt	de	dienst	plaats	in	de	Nieuwe	kerk	
in	de	Kanaalstraat	in	IJmuiden.	De	datum	is	13	november,	
de	aanvangstijd	is	15:30.	Parkeerplaats	is	in	ruime	mate	
gratis	beschikbaar.	Na	afloop	is	er	gelegenheid	elkaar	te	
ontmoeten	onder	het	genot	van	een	kop	koffie	of	thee.

De	uitvoering	vindt	plaats	op	vrijdag	11	november	2022	
aanvang	20.15	uur

Adelbertuskerk,	Rijksstraat	28	te	Haarlem-Noord

Toegang	25,00	€;	verkoop	via	de	leden	of	onze	website:	
www.koor-kennemerland.nl	

Initiatief

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

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

Op	15	maart	2012	is	Mozaïek	0318	gesticht	als	een	
nieuwe	kerk	in	Veenendaal.
Op	9	november	van	datzelfde	jaar	schaart	de	
synode	van	de	Protestantse	Kerk	in	Nederland	
zich	achter	de	ambitie	om	te	komen	tot	honderd	
pioniersplekken.	Tien	jaar	later	is	uit	deze	beide	
initiatieven	veel	gegroeid.

Mozaïek	0318	groeide	uit	tot	een	kerk	met	duizenden	
leden	uit	de	wijde	omgeving	van	Veenendaal,	startte	in	
2018	een	tweede	kerk	in	Nijkerk	en	werd	landelijk	bekend	
door	de	livestreams	van	diensten	in	coronatijd.	Vragen	
van	mensen	uit	allerlei	plekken	in	Nederland	leidden	tot	
het	plan	een	aantal	nieuwe	Mozaïekgemeenten	te	starten.	
Dat	proces	is	in	volle	gang.
Ondertussen	is	in	de	Protestantse	Kerk	in	Nederland	
(PKN)	dat	aantal	van	honderd	gepasseerd,	er	zijn	nu	rond	
de	honderdvijftig	plekken.	De	ontwikkelingen	binnen	het	
pionieren	hebben	vragen	opgeroepen	rond	het	kerk-zijn	
van	deze	plekken.	In	2019	verscheen	hierover	een	nota:	
“Mozaïek	van	kerkplekken”.
Met	dat	andere	“mozaïek”	wordt	de	hele	PKN	
bedoeld:	grotere	en	kleinere	plaatselijke	(wijk)
gemeenten,	missionaire	gemeenten,	kerngemeenten	en	
pioniersplekken	van	diverse	snit.
In	dit	artikel	wil	ik	het	protestantse	“mozaïek”	vergelijken	
met	de	nieuwe	kerk	Mozaïek.

dezelfde mensen
Ik	begin	met	de	constatering	dat	er	veel	overlap	is	tussen	
betrokkenen	bij	Mozaïek	en	bij	de	PKN.
In	Veenendaal	stroomden	veel	hervormden	toe	naar	
Mozaïek	0318,	in	coronatijd	keken	veel	leden	van	
de	PKN	naar	de	livestreams	van	Mozaïek.	Als	je	een	
Mozaïekdienst	bezoekt	is	het	heel	goed	mogelijk	dat	je	
een	predikant	van	de	PKN	met	zijn	gezin	op	zijn	of	haar	
vrije	zondag	tegenkomt,	of	een	medewerker	van	het	
Landelijk	Dienstencentrum.
Mozaïek	is	niet	een	‘standaard	evangelische	gemeente’	
maar	lijkt	eerder	een	herstart	(of	geregeld	extraatje)	
van	kerk-zijn	voor	veel	protestanten.	Dat	zijn	naast	
leden	van	de	PKN	ook	leden	van	andere	protestantse	
kerkgemeenschappen.

dezelfde theologie?
De	aantrekkingskracht	van	Mozaïek	op	protestanten	heeft	
theologische	diepte.	Mozaïek	definieert	de	kerk	en	het	
leven	van	christenen	als	‘kunstwerk	van	gebrokenheid’’.	
God	maakt	iets	van	ons	gebroken	leven	en	dat	heeft	alles	
te	maken	met	het	kruis	van	Jezus	Christus.	Er	is	duidelijk	
geen	sprake	van	een	‘welvaartsevangelie’	of	andere	
vormen	van	theologie	die	suggereren	dat	God	problemen	
als	sneeuw	voor	de	zon	doet	verdwijnen.	Centraal	staat	

Jezus	Christus,	de	gekruisigde	en	opgestane.
Een	tweede	overeenkomst	met	de	theologie	van	veel	
protestanten	is	de	nadruk	op	de	betekenis	van	het	
evangelie	voor	de	mens.	Het	thema	‘herstel’	komt	
vaak	terug.	De	vraag	hoe	mensen	en	relaties	kunnen	
opknappen	is	belangrijk.	Naast	de	nadrukkelijke	
aanbidding	van	God	(stichter	Kees	Kraayenoord	was	
al	heel	jong	worship	leader)	valt	mij	de	aandacht	op	
van	voorgangers	bij	Mozaïek	voor	de	psychosociale	
werkelijkheid	van	de	gebroken	mens	die	herstel	zoekt.
Als	derde	overeenkomst	noem	ik	de	omarming	van	
diversiteit.	‘Inclusief’	is	ook	bij	Mozaïek	een	kernwoord.	
Een	veelgebruikt	statement	van	Kraayenoord	is:	
ontmoeting	komt	voor	standpunten.	Die	inclusiviteit	komt	
onder	andere	daarin	tot	uitdrukking	dat	zowel	vrouwen	
als	mannen	voorganger	zijn	bij	Mozaïek,	dat	homo’s	in	
relaties	volwaardige	leden	van	de	gemeenschap	zijn	
(alleen	een	huwelijkszegening	wordt	niet	gedaan)	en	dat	
volwassenen	die	als	kind	gedoopt	zijn,	niet	nog	eens	
gedoopt	hoeven	te	worden	om	volwaardig	lid	te	zijn	
(hoewel	Mozaïek	de	volwassendoop	voorstaat	en	geen	
kleine	kinderen	doopt).
Een	vierde	overeenkomst	lijkt	zichtbaar	in	de	wijze	van	
leidinggeven.	Mozaïek	stelt	bij	een	gemeente	altijd	
twee	voorgangers	aan,	ze		proberen	die	twee	die	twee	
complementair	te	laten	zijn	en	de	twee	zijn	ingebed	in	een	
‘raad	van	opzichters’.	Transparantie	en	gelijkwaardigheid	
zijn	daarbij	belangrijk.	Alle	voorgangers	komen	eens	per	
maand	een	dag	samen	voor	gebed,	aanbidding	en	overleg.
Plaatselijk	neigt	men	naar	‘presbyteriaal	‘	leiderschap	
en	er	is	maandelijks	een	‘synode’.	Misschien	is	de	
vergelijking	met	het	presbyteriaal-synodale	kerkmodel	wat	
potsierlijk.	In	ieder	geval	lijkt	Mozaïek	te	willen	vermijden	
‘congregationalistisch’	of	‘episcopaal’	te	zijn.

uitweg uit problematiek
Als	er	zoveel	overlap	is,	waarom	gaan	dan	zo	veel	
protestanten	naar	Mozaïek,	weg	bij	hun	eigen	gemeente?	
Het	lijkt	erop	dat	Mozaïek	voor	veel	protestanten	–	en	
ook	voor	veel	evangelischen	–	een	uitweg	betekent	uit	
de	problematiek	van	hun	oorspronkelijke	gemeente.	
Zoals:	gemis	aan	kerkdiensten	waarin	duidelijke	taal	
en	betekenisvol	over	Jezus	gaat,	over	gebrokenheid	
en	herstel.	Of:	lange	discussies	over	vrouwelijke	
ambtsdragers	of	homoseksualiteit.	Of:	zoveel	gepraat	
over	inclusiviteit	en	goede	omgang	met	alle	mensen,	dat	
het	evangelie	erbij	inschiet.	Of:	traagheid	in	het	komen	tot	
nieuwe	initiatieven.
Bij	Mozaïek	heeft	een	relatief	kleine	groep	voorgangers	
wat	knopen	doorgehakt	en	dat	blijkt	velen	aan	te	spreken.	
En	sommigen	ook	wat	bang	te	maken:	wat	als	Mozaïek	bij	
ons	in	de	buurt	komt?	Gaan	veel	van	onze	mensen	daar	
dan	ook	heen?

vruchtbare netwerken
Nu	is	angst	een	slechte	raadgever.	Ik	wil	wat	vragen	over	
en	weer	formuleren,	vragen	die	misschien	helpen.	Het	
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is	wezenlijk,	denk	ik,	dat	kerken	als	de	PKN	en	Mozaïek	
elkaars	interesse	hebben	en	vragen	blijven	stellen.
Mozaïek	is	een	uitbreidend	netwerk	van	kerken,	
voorgangers	(ook	komend	vanuit	diverse	protestantse	
kerken)	en	muzikanten.	Maar	ook	de	PKN	is	een	netwerk	
van	allerlei	kerkplekken	aan	het	worden	(na	eerder	een	
huis	met	verschillende	modaliteiten	te	zijn	geweest).	
Binnen	de	PKN	zijn	de	pioniersgemeenschappen	een	
eigen	leergemeenschap	(pioniers	die	ik	ken	komen	vaak	
vrolijk	en	bemoedigd	terug	van	de	trainingsdagen).	Vanuit	
Rotterdam	is	bovendien	een	ander	PKN-netwerk	aan	het	
ontstaan:	Noorderlicht	onder	leiding	van	ds.	Niels	de	Jong.
Ook	dat	breidt	uit	naar	diverse	plaatsen,	heeft	een	
pool	van	voorgangers	en	organiseert	trainingen	voor	
kerkgroepen	van	nieuwe	kerken.
Gemeentevorming	en	-vernieuwing	vinden	meer	en	meer	
plaats	in	de	context	van	overlappende	kerknetwerken.	
De	complexiteit	en	vloeibaarheid	daarvan	maken	het	
ingewikkeld	en	ook	potentieel	schadelijk.	Mensen	zien	
elkaar	niet	meer,	mensen	vloeien	wel	heel	soepel	door	
en	mogelijk	uit	de	kerk.	Maar	als	het	werkelijk	netwerken	
zijn,	dan	kan	in	goede	contacten	met	goede	vragen	ook	
vruchtbaar	gewerkt	worden.

vragen aan de protestantse kerk
Mozaïek	heeft	een	duidelijk	idee:	God	aanbidden,	
elkaar	liefhebben,	onze	omgeving	dienen.	Ze	zoeken	
naar	vormen,	liederen,	woorden	om	dit	aansprekend	
te	maken	voor	Nederlanders	anno	nu.	Hoewel	inzet	
voor	gerechtigheid	echt	een	belangrijke	pijler	voor	
Mozaïek	is,	is	de	kerkdienst	de	eerste	blikvanger.	
Bij	het	starten	van	een	nieuwe	gemeente	wordt	een	
‘interim	leiderschapsteam’	opgericht	dat	een	jaar	of	
langer	onderzoek	doet	en	samenkomsten	organiseert,	
toewerkend	naar	het	aanstellen	van	voorgangers	(vaak	in	
het	begin	parttime,	te	betalen	door	de	gemeente	zelf)	en	
de	eerste	kerkdienst.
De	PKN	legt	bij	het	pionieren	sterk	de	nadruk	op	
onderzoek	doen:	luisteren,	luisteren,	luisteren.	Met	
mensen	zoeken	we	naar	vormen	van	kerk-zijn	die	
hun	passen.	Deze	benadering	sluit	aan	bij	de	‘Fresh	
Expressions’	in	het	Verenigd	Koninkrijk	maar	de	nadruk	
op	‘worshipping	communities’	en	gebed,	die	daar	heel	
duidelijk	is,	is	minder	prominent	in	de	PKN.
Een	tweede	vraag:	krijgt	de	aanbidding	van	onze	God	in	
de	PKN	wel	genoeg	ruimte?	Ik	heb	er	geen	oordeel	over.	
God	kan	in	velerlei	vormen	aanbeden	worden,	niet	alleen	
met	liederen	van	Kees	Kraayenoord.	Alleen	God	kent	onze	
harten.
Tegelijk	ervaren	heel	wat	protestanten	de	aanbidding	van	
God	als	iets	dat	ze	bij	een	gemeente	als	Mozaïek	leren.	

Misschien	is	er	toch	iets	van	waar,	dat	veel	protestanten	
vaak	over	God	zingen	en	dat	de	evangelische	nadruk	op	
de	gerichtheid	van	het	hart	tot	God	zelf	echt	een	leerpunt	
is.	Mensen	die	deze	‘evangelische	‘	gerichtheid	zoeken,	
voelen	zich	nogal	eens	miskend	binnen	de	PKN.	Ze	voelen	
dat	anderen	meewarig	doen	over	hun	geloofsstijl.
De	laatste	vraag:	wie	heeft	de	regie?	In	Londen	werken	de	
bisschoppen	bijvoorbeeld	samen	met	het	grote	netwerk	
van	Holy	Trinity	Brompton	om	gemeenten	te	stichten	
of	revitaliseren.	In	de	PKN	hebben	we	een	inhoudelijk	
sterke	tak	pionieren	en	zijn	er	pioniersbegeleiders	om	de	
samenwerking	tussen	bestaande	kerken	en	pioniersteams	
te	begeleiden.
Tegelijk	is	de	voortgang	van	kerken	heel	sterk	een	
plaatselijke	aangelegenheid.	Ik	weet	van	persoonlijke	
contacten	tussen	voorgangers	in	de	PKN,	pioniersplekken,	
Mozaïek	en	Noorderlicht.	Maar	wordt	er	nog	regie	gezocht	
vanuit	de	classis(-predikant)?	Of	ligt	de	bal	(bijna)	
helemaal		bij	de	diverse	voorgangers?	Voor	ambtelijke	
vergaderingen	lijkt	het	veld	van	de	diverse	netwerken	die	
er	zijn,	moeilijk	bespeelbaar.

vragen aan mozaïek
Vanuit	het	perspectief	van	mijn	eigen	Protestantse	Kerk	
heb	ik	twee	vragen	aan		voorgangers	die	bij	Mozaïek	
betrokken	zijn.	
Als	eerste:	hebben	jullie	oog	voor	de	betekenis	van	de	in	
Nederland	opgebouwde	kerkelijke	infrastructuur?	Ds.	Bas	
van	der	Graaf	vertelde	me	over	Willow	Creek	in	Chicago,	
een	kerk	die	in	verschillende	opzichten	vergelijkbaar	is	
met	Mozaïek.	Met	de	groei	van	Willow	Creek	werd	een	
uitgebreide	kerkelijke	infrastructuur	in	en	rond	de	stad	
verbrijzeld.	Later	moest	Willow	Creek	zich	afvragen:	hoe	
komen	we	de	wijken	in,	hoe	kunnen	we	lokaler	worden?
En	betekent	de	nadruk	op	inclusiviteit	ook	dat	je	nog	
breder	kunt	worden?	Waarom	zou	je	geen	kinderen	
dopen,	als	ouders	van	pasgeboren	nieuwe	leden	jullie	
in	volle	overtuiging	daarom	vragen?	Waarom	zou	je	niet	
meer	muziekstijlen	een	plek		kunnen	geven	in	de	dienst?	
Het	is	toch	niet	zo	dat	Nederlanders	een	eenvormige	
aanbiddingsstijl	past?	Ook	ben	ik	benieuwd	hoe	lang	
geluisterd	kan	orden	naar	wie	God	kwijt	is	of	Hem	nog	
nooit	vond.
De	aandachtige	manier	waarop	dat	in	pioniersplekken	
van	de	PKN	gebeurt,	levert	misschien	niet	altijd	zichtbare	
resultaten,	maar	het	zou	goed	kunnen	dat	hier	op	de	lange	
duur	iets	wordt	opgebouwd	wat	betekenisvol	is	in	Gods	
kerk	en	koninkrijk.

GERBEN	ROEST
OVERGENOMEN	UIT:	‘WOORD	EN	DIENST’.

Van iemand houden, schijnt vaak te betekenen: iemand vásthouden.
Daarom is beminnen een beter woord.



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

Wij	hebben	ruim	18	jaar	ervaring	in
het	overzetten	van	uw	smalfilms

8 mm, super 8 & 16 mm
Dit	kan	op	een	USB-stick,	DVD	of
ext.	harde	schijf.	Onze	scanners	
verbeteren	de	kleuren	van	uw	films	en	
digitaliseren in HD beeldkwaliteit.

Kom	met	uw	films	naar	onze	gezellige	
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


