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De laatste maanden van het jaar
Op het moment van schrijven, leven wij
alweer in november, de elfde maand van de
twaalf die een jaar rijk is. Het grootste deel
van het kalenderjaar hebben we al achter ons
gelaten. Velen hebben het gevoel dat het jaar
is omgevlogen: de tijd lijkt wel steeds sneller
te gaan. Op het einde van het jaar hebben wij
vaak de behoefte om terug te kijken op het
jaar, dat al bijna helemaal achter ons ligt.
In de kerk vindt de overgang van het oude
jaar naar een nieuw kerkelijk jaar op een
ander tijdstip plaats, dan onze gewone
(seculiere) kalender aangeeft. Het kerkelijk
oudjaar is altijd de laatste zondag van het
kerkelijk jaar. Kerkelijk nieuwjaar is de eerste
adventszondag. Bij het uitkomen van dit
kerkblad zijn we beide data al dicht genaderd.
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar
noemen we in de kerkdienst voor Gods
aangezicht en in ons midden, de namen van
onze dierbaren, die ons in het afgelopen
kerkelijk jaar aan de dood zijn ontvallen.
Het is een dienst van terugkijken, van
herinneringen ophalen en delen. We brengen
in onze gedachten wie onze overleden
dierbaren voor ons geweest zijn en welke
rol zij in onze levens hebben gespeeld - en
heel vaak nog steeds spelen. In deze dienst
noemen wij hun namen: hun doopnamen.
De namen waarmee zij officieel zijn
geregistreerd en in veel gevallen in onze
doopboeken voorkomen. Met die namen zijn
ze ook gedoopt. Op die zondag brengen we

ons ook te binnen dat God trouw is en blijft
aan wat zijn hand ooit begonnen is te doen
aan een mens. Die trouw van God betekent
dat Hij blijft vasthouden, ook daar waar wij
mensen wel moeten loslaten.
Maar op een oudjaar volgt altijd een
nieuwjaar. Ook in de kerk. Want de zondag
die volgt op de laatste zondag van het
kerkelijk jaar, is de eerste adventszondag.
Advent is elk jaar weer een periode van
groeiende hoop en verwachting. Daar zijn we
gemeente van onze Heer Jezus Christus voor.
Als gemeente mogen we door de tijd heen
de hoop met ons meedragen en uitdragen
die in ons is. De hoop en de verwachting dat
God zijn mensen en zijn wereld niet de rug
toekeert. De laatste zondag van het kerkelijk
jaar gaat als het ware verder in de eerste
zondag van advent: een zondag van hoop
en van verwachting. Een zondag die richting
kerst gaat, het feest van de geboorte van
Jezus. In de richting van de hoop - hoop gaat
altijd vooruit, naar voren toe - klinkt ook al
de hoop en de verwachting van Gods komend
Koninkrijk mee. Ook daar heeft de kerk en
onze gemeente weet van. Zo gaan wij in deze
laatste maanden van het jaar als gemeente
gedenkend, hopend, verwachtend en vierend
verder, Gods toekomst tegemoet.

DS. KEES LOUS

KERKDIENSTEN
ENGELMUNDUSKERK
Kerkplein 1

ICHTHUSKERK
Snelliusstraat 40

20 nov

10.00 uur  Gedachtenisdienst
Ds. Kees Lous

14.30 uur  Gedachtenisdienst
Ds. Kees Lous

27 nov

10.00 uur  1e Advent
Ds. Bart Stobbelaar

10.00 uur  1e Advent
Ds. H. Koolhaas

4 dec

10.00 uur  2e Advent
Ds. Kees Lous

10.00 uur  2e Advent
Ds. Ben Helmers

11 dec

10.00 uur  Doopdienst 3e Advent
Ds. Joke Zuidema

10.00 uur  3e Advent
Ds. Klaas Holwerda

18 dec

10.00 uur
Ds. Hans Hoekstra

10.00 uur
Ds. Kees Lous

18 dec

15.00 uur Kerstviering
Aangepaste gezinsdienst
Ds. Kees Lous en Pastor Greet Bijl

BIJ DE DIENSTEN
engelmunduskerk
Zondag 20 november: Gedachtenisdienst om
10.00 uur
Voorganger: ds. Kees Lous
Ontvangstdienst: Thera Talens en Henk Krijnen
Koffiedienst: Fam. Van Broekhuyzen
Kinderkerk: Mariëlle Manten
Organist: Syb Brink
Koster/Geluidsregistratie: Anton Bresser en Anton Stam
Beeldregistratie: Nils Rasmussens
De collecten zijn voor de Diaconie en de Kerk
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken
Zondag 27 november: Dienst om 10.00 uur
1e Advent
Voorganger: ds. Bart Stobbelaar
Ontvangstdienst: Esther Filius en Henny Stolk
Kinderkerk: Elisabeth van den Bos en Henny de Wit
Organist: Piet Dalebout
Koster/Geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Arend Selier
De collecten zijn voor de Diaconie en de Kerk
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Zondag 4 december:
Dienst van schrift en
tafel om 10.00 uur
2e Advent
Voorganger: ds. Kees Lous
Ontvangstdienst: fam. Van Broekhuyzen
Koffiedienst: Monique de Bruijn en Jokelien Manten
Kinderkerk: Elisabeth van den Bos en Yvonne Bax
Organist: ?
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 11 december: Doopdienst om 10.00 uur
3e Advent
In deze dienst zal Lisanne Kleiterp worden gedoopt.
Voorganger: ds. Joke Zuidema
Ontvangstdienst: Fam. Mak
Kinderkerk: Delilah Zamani en Sjoerdtje Rasmussens
Organist: Syb Brink
Koster/Geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Marco Bresser
De collecten zijn voor Kerk in Aktie/Binnenlands Diaconaat
en de Kerk

Zondag 18 december: Dienst om 10.00 uur
4e Advent
Voorganger: ds. Hans Hoekstra
Ontvangstdienst: Fam. Vermeulen
Koffiedienst: Fam. Hinloopen
Kinderkerk: Delilah Zamani en Elisabeth van den Bos
Organist: Piet Dalebout
Koster/Geluidsregistratie: Anton Bresser

Beeldregistratie: Jorgen Rasmussens
De collecten zijn voor de Diaconie en de Kerk
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken
Zondagmiddag 15.00 uur
Kerstviering Aangepaste Gezinsdienst
Voorgangers: ds. Kees Lous en pastor Greet Bijl

Van de redaCTIE
Informatie over de eerstvolgende kerkbladen
Kerkblad-nummer
Jaargang

Periode

Uiterste
inleverdatum kopij

Verschijningsdatum
vanaf…

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

30 - 08

26/02/’23 - 01/04/’23

13 februari 2023

23 februari 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.

eigen kerknieuws
Wat is er te doen
Sirkelslagspel
Ieder jaar spelen
honderden
gemeenten het
creatieve en
actieve spel
Sirkelslag. Uit
ervaringen van
die gemeenten
blijkt dat
Sirkelslag een
mooi startpunt
kan zijn voor missionair jeugdwerk. Sirkelslag is namelijk
een laagdrempelig spel om jongeren te betrekken bij
activiteiten van de gemeente.

Diaconale insteek
Het spel sluit aan bij het jaarthema van de Protestantse
Kerk 'Aan tafel!'. Ook leren kinderen en jongeren al
spelenderwijs over de diaconale opdracht van de kerk.
Zo staat deze versie van Sirkelslag stil bij de
omstandigheden van arbeidsmigranten uit Afrika en Azië
die in de Golfstaten werken. De plek waar in het najaar het
WK-voetbal plaatsvindt.
Deze arbeidsmigranten doen werk dat anderen niet willen
doen, omdat het te vies, zwaar of gevaarlijk is. Welke plek
hebben zij aan tafel?
Na Sirkelslag volgt een actieperiode waarin geld
ingezameld wordt voor het werk van Kerk in Actie in de
Golfstaten. (Voorinformatie ontleend aan website PKN)
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En nu ons spel
Zondagavond 30 oktober hebben 5 Publers, zo noemt de
groep zichzelf, het Sirkelslagspel van de PKN gespeeld.
Het meest interactieve spel met jeugdgroepen.
Kijk maar eens op de website van PKN en dan Sirkelslag.
Maar nu over onze pubers.
Eerst patat eten om op krachten te komen en daarna
5 spellen spelen, die allemaal 10 tot 15 minuten mochten
duren.
Het is een landelijk spel, dus je speelt tegen andere teams
in Nederland, op een door jezelf gekozen tijd en dag.

Het spel werd begeleid door een filmpje op de computer.
De afzonderlijke spellen werden aan elkaar verbonden
door hedendaagse problemen (o.a. de bouw van het
stadion in Qatar, door immigranten) en werden weer
gekoppeld aan Boaz, die zich ontfermde over Ruth.
Zo worden heden en verleden aan elkaar geregen en kan
een kettingreactie oproepen, zoals met ons spel: domino.
Het eerste spel bestond uit 3 puzzels. Daarna gingen we
limbodansen, een moodboard maken, de bal hooghouden
en als laatste, een kettingreactie teweegbrengen met
Kapla blokjes.
Wat een samenwerking, overleggen, enthousiasme,
betrokkenheid en motivatie zagen we bij de Publers.

Heeft u kinderen of kleinkinderen, die zich willen
aansluiten bij deze "Publers", dan kan dat altijd. Laat het
mij/ons weten en we nemen contact met jullie op.
Yvonne Bax, jeugdcoördinator

Terwijl ik dit schrijf zijn we met de kinderkerk al
enthousiast bezig met de voorbereidingen voor het advent
project en de kinderkerstnachtdienst.
Het thema van het advent project is dit jaar LEVENSLICHT.
Het levenslicht zien betekent geboren worden. We kijken
dan ook uit naar de komst van Jezus. Dat doen we dit
jaar, vanuit het advent project van kind op zondag, aan de
hand van verhalen
over bijzondere
vrouwen uit het
Oude Testament,
die door de
evangelist
Matteüs genoemd
worden als
‘voormoeders’
van Jezus.
Elke
adventzondag
staat er een
bijzondere vrouw
centraal in de
verhalen die we de
kinderen vertellen,
de gesprekjes die we met ze voeren en maken we op een
bijzondere manier kennis met deze ‘voormoeders’ van
Jezus.
U zult er in de kerk ook zeker iets van meekrijgen en dit
keer niet via posters.
Hoe dan wel? Dat blijft nog even spannend...
Vanaf 27 november (1e advent) gaan we 4 zondagen met
de kinderen op een creatieve manier toeleven naar kerst.
Het creatieve project dat we maken met de kinderen heeft
ook alles te maken met lichtpuntjes.

Dankzij extra helpende handen is het gelukt om tijdens de
advent periode iedere zondag zelfs twee vrouw sterk te
hebben als leiding. Heel erg fijn! We kijken dan ook uit naar
alle kinderen die komen meevieren en knutselen.
Gezellige groeten,
Op bijgaande foto's een impressie van een geweldige
avond en wat hebben we gelachen en wat waren ze
fanatiek.
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Namens de kinderkerk

Elisabeth

De acceptgiro verdwijnt uit ons leven

Engelmundus en meer... presenteert:

Elk jaar houden we de actie kerkbalans en zit er een
mogelijkheid bij om te betalen via de meegeleverde
acceptgiro of een toegestuurde acceptgiro.
Nu gaat de acceptgiro verdwijnen en dus de mogelijkheid
om daarmee te betalen.
Er blijft nog de mogelijkheid over om met de optie
“Overige” te betalen (dit houdt in dat de overschrijving
zelf georganiseerd moet worden) maar, u kunt ook via uw
eigen bank een automatische overschrijving doen.
Zou u bij de overschrijving het betreffende jaar willen
vermelden en als het kan het Registratienummer van
de LRP. Het bestaat uit 6 of 7 cijfers. Het staat onder de
naam/adres van de brief actie kerkbalans.

Ook in het vijfde seizoen hebben we weer een gevarieerd
winterprogramma samengesteld: Concerten, lezingen,
toneel en andere vormen van kleinkunst, steeds op
zondagmiddag, van 15 tot 17 uur. Wij willen op deze
manier veel mensen laten genieten van bijzondere
momenten in onze mooie, eeuwenoude kerk.               
               
Zondag 27 november 2022 Katell Chevalier:
“Retour Amsterdam - Paris“

Mocht u vragen hebben dan kunt u mij altijd
bellen (0255-536082) of
mailen (collectebon@engelmunduskerkoudvelsen.nl ).
Groet,

Arend Selier

Actie kerkbalans 2023
In januari 2023 wordt weer de actie kerkbalans
gehouden. De enveloppen worden bij u thuis
afgeleverd, maar ze worden niet opgehaald. Wilt u de,
bijgesloten, antwoordenveloppen terugsturen naar het
antwoordnummer wat op de envelop staat?
Als ik de antwoordenveloppen terugkrijg, krijgen wij een
goed beeld van wat wij aan vrijwillige bijdragen mogen
ontvangen.
Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik het graag.
Alvast bedankt namens de kerkrentmeesters,

Arend Selier 

Filmavond 25 november
Vrijdagavond 25 november vindt er weer een filmavond
plaats. Welke film er vertoond wordt, dat mogen we
op voorhand nog niet helemaal onthullen. Het is in elk
geval het verhaal van twee broers en hun zusje. De
voortreffelijke wijn vloeit rijkelijk. In de recensies is er
sprake van “een geraffineerde feelgoodfilm over familie en
wortels…” Kom het zien en laat u verrassen!
Wie de filmavond wil bijwonen, kan zich melden bij
ondergetekende. Dat kan telefonisch: 553070 of per
e-mail: j.j.h.hoekstra@ziggo.nl. De deelnemers worden om
18.30 uur verwacht in de Goede Herderzaal. We drinken
dan eerst een glaasje en gaan vervolgens aan tafel. De
koks zullen zich voor de bereiding van de maaltijd zeker
weer laten inspireren door de film. Na de maaltijd wordt de
film bekeken, gevolgd door een korte nabespreking.             
                                                                                                              
Er hebben zich al enige belangstellenden gemeld. Wie
mee wil doen, moet er dus snel bij zijn, want het aantal
deelnemers is niet onbeperkt.
Namens het “filmteam”,   

Hans Hoekstra

Katell is bij
liefhebbers van het
Franse chanson al
lang geen onbekende
meer. Je kunt de in
Frankrijk geboren
zangeres zonder
overdrijven dé
ambassadrice van het
(eigentijdse) Franse
lied in Nederland
noemen.
Het grote publiek leerde Katell in 2016 kennen door The
Voice of Holland.
Alle jurystoelen draaiden in haar richting, toen ze nog
maar net was begonnen aan haar krachtige versie van
Stromae’s “Formidable”.
Naast prachtig eigen werk zingt Katell nummers van
Franstalige grootheden als Brel, Aznavour en
Piaf, maar dus ook Stromae. Daarnaast pareltjes van
Frank Boeijen, Herman van Veen, Toon Hermans en Wim
Sonneveld. Vaak in een verrassend, akoestisch jasje,
waarbij Katell ook van oorsprong Nederlandse nummers
in het Frans zingt of juist omgekeerd.
De soms fluwelen en soms krachtige zang van
deze rasartieste raakt je diep in je hart. Een echte
toneelpersoonlijkheid, vond ook de jury van het Concours
de la Chanson, dat ze in 2010 won.
In Retour Amsterdam-Paris staan dezelfde topmuzikanten
Katell terzijde met wie ze de finale bereikte van het
programma We Want More in 2021.
Zang:
Piano:
Viool:
Contrabas:

Katell
Mathijs van Til
Sietse van Gorkom
Pieter Althuis

Trailer: https://youtu.be/yeoBSruepAE
De zaal gaat om 14.30 uur open.
De voorstelling begint om 15.00 uur.
Duur van optreden : 2 x 45 minuten met pauze.
Kosten: € 15, inclusief een drankje. Kaarten zijn te
bestellen bij voorkeur via de website
www.engelmunduskerkoudvelsen.nl of anders
telefonisch 06 189 21 501.     
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Meditatieve wandeling

Traditionele Christmas Caroldienst met
Projectkoor

Op 10 december
verzamelen we
om 9.30 uur bij de
Hoofdingang van
Beeckestijn.

Een afwisselend samenspel van negen lezingen uit de
bijbel, carols, samenzang en orgelspel, naar het Engelse
voorbeeld van een “Festival of Lessons & Carols”.
Een projectkoor onder leiding van dirigente Monique
Schendelaar zal een aantal bekende carols zingen, zoals
'Once in royal David's city', 'Ding, dong merrilly on high'
en "Nativity Carol". Het hoofdorgel wordt bespeeld door
organist Chris de Graaf.

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 Helmers

Kerstworkshop
Donderdagavond
15 december aanstaande
is er in de Goede
Herderzaal weer een
workshop voor kerst.
We versieren een halve
metalen boog met wat
groen en kerstballetjes
enz.
Heb je voorkeur voor bepaalde kleuren, neem dan zelf wat
spulletjes mee.
Een tangetje om draad te knippen is altijd handig.
De kosten bedragen 10 euro.
Opgave voor deze workshop kan bij:
Ingrid Rasmussens tel. 06 289 27 384 of email
ingridrasmussens.ir@gmail.com.

De dienst is op 18 december en begint om 19.30 uur. De
kerk gaat om 19 uur open. De toegang is gratis. Na de
dienst wordt er een collecte gehouden ter bestrijding van
de onkosten. Daarna is iedereen welkom in de Goede
Herderzaal om elkaar onder het genot van een drankje
nader te ontmoeten.

Beste gemeenteleden
van de Ichthuskerk IJmuiden en de
Engelmunduskerk Velsen-Zuid
Zondag 8 januari 2023 is het zover! Onze eerste Samen
onder één Dak Dag.
Het thema van deze dag:  Wie help jij vandaag en wie
helpt jou?
U/je bent allemaal van harte uitgenodigd om hierbij
aanwezig te zijn. Het wordt een dag van ontmoeting,
samen zijn, samen doen en samen genieten van een hapje
en drankje. En aan het eind van de dag een Vesperdienst
waaraan alle deelnemers dan samen hun steentje hebben
bijgedragen.

Wees er snel bij, want er zijn al meerdere aanmeldingen
binnen.

Kerstmiddag Open Venster
Op donderdagmiddag 15 december organiseert het
bestuur van het O.V. een Kerstviering waar iedereen van
harte welkom is.
We beginnen om
14.00 uur in de Ichthusburcht,
Fahrenheitstraat te IJmuiden.
Ds. Ben Helmers zorgt voor
de muzikale begeleiding en
Mevr. Nel de Jong vertelt een
kerstverhaal.
Mocht U moeite hebben met vervoer, dan kunt U bellen
met Mevr. Roodzant, tel: 06542646671.
Met een hartelijke groet,
Het bestuur van het Open Venster
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Even kort een klein doorkijkje. Tussen 10.00-10.30
bent u/je welkom in de Ichthusburcht (Fahrenheitstraat
37, IJmuiden)  waar we na een kopje koffie of thee aan
de slag gaan met elkaar. U/je kunt meedoen met het
ontwerpen van de Vesperdienst waarbij Cees Lous gaat

helpen of u/je kunt gezellig zingen in het dan te vormen
gelegenheidskoor onder leiding van Ben Helmers. Na
de lunch gaan we op een creatieve wijze invulling geven
aan het thema van deze dag en het resultaat van al deze
creativiteit krijgt weer een plaatsje in de Vesperdienst.
Deze dag van samen zijn eindigt uiterlijk 15.30 uur.
Meedoen??? Geef u/je dan tijdig op bij:
                                                                                                     
• Ineke Ras 06-41125544  /  inekeras@live.nl
• Ineke van  Broekhuyzen 06-37346412  /  
inekev56@live.nl
Dieetwensen graag tijdig doorgeven en als er vervoer
nodig is willen wij dit ook graag weten.
Vriendelijke groet,
De voorbereidingsgroep Samen onder één Dak Dag

Passion Velsen 2023
We hebben de intentie om op zaterdag 1 april 2023 de
tweede editie van de Passion Velsen uit te gaan voeren.
Maar we komen mannen tekort; nu hebben we 5 à 6
aanmeldingen, maar we willen er zeker 5 mannen, vanaf
16 jaar, bij hebben.
Dus lijkt het je leuk om mee te doen, geef je dan op bij het
volgende email adres aselier@kpnmail.nl. Dames, vanaf
16 jaar, mogen zich ook opgeven.
De repetities starten in januari 2023 en wel op de
maandagavond van 20.00-22.00 uur in de Goede
Herderzaal van de Engelmunduskerk te Velsen-Zuid
Het valt of staat wel met genoeg mannen dus geef je op!
Namens de organisatie Passion Velsen
Yvonne, Joke, Maarten en Arend

Rekening & verantwoording
De presentatie werd gevolgd
door een gezellig samenzijn
met een lunch en een quiz.

Op 26 september heeft de kerkenraad het advies van
de Beleidscommissie voor het Beleidsplan 2022 -2027
goedgekeurd. Het plan is op 9 oktober tijdens de StartGemeentezondag aan de gemeente gepresenteerd.

Asielschip Silja Europa
Via Welzijn Velsen kreeg dominee Joke Zuidema het
verzoek of de gezamenlijke diaconieën van Velsen iets
zouden kunnen betekenen voor de bewoners van het
schip. Op dit moment verblijven er bijna 1000 mensen op
het schip, waarvan ca. 75 kinderen in de leeftijd van baby
tot 17 jaar.
Samen met de diaconieën van de Ichtuskerk, Het
Kruispunt en de Dorpskerk Santpoort-Noord hebben we
een bezoek gebracht aan het schip en is er gesproken met
de programmamaakster van het COA (Centraal Orgaan
Asielzoekers). Het COA doet alle moeite om deze groep
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van kinderen op een goede en leuke manier te begeleiden.
Tijdens het gesprek kwam naar voren dat zij graag aan
boord Sint-Maarten met de kinderen wilden vieren,
waarvoor lampionnen en snoepgoed nodig waren. Ook een
vraag naar sportkleding en rugtasjes kwam naar voren,
nodig voor de gymlessen op school. Het COA heeft geen
budget voor dergelijke activiteiten en vroeg of wij hierin
konden helpen.
Omdat de kinderen al snel naar school zouden gaan, was
haast geboden.
Er werd een oproep in het weekblad “de Jutter” geplaatst
met een oproep voor sportbroekjes, sportshirtjes en
sportschoenen, het werd afgekondigd in de kerken,
scholen benaderd en het resultaat was overweldigend.

Grafmonument Ds. Doedes
Op Vrijdag 28 Oktober zijn Ineke de Jong en ik naar
begraafplaats De Biezen in Santpoort geweest voor het
schoonmaken van de grafstenen van voormalig predikant
Ds. Gualtherus Doedes. Hij was predikant in onze
Engelmunduskerk (toenmalig bekend als Nederduitsch
Hervormde Gemeente te Velsen) tot zijn overlijden in
1876. Hij ligt daar samen met zijn vrouw Johanna Ketelaar
die in 1927 overleed in Beekbergen. De diaconie heeft van
de voormalig predikant een staatsobligatie (Nederland
Grootboek) geërfd die een jaarlijkse rente geeft van 2,5%.
Het gaat hier om een obligatie van 2000 Nederlandse
guldens. Dat is een bedrag waar je in die tijd waarschijnlijk
een huis voor kon kopen, dus dat was best een mooie
erfenis. Ds. Doedes heeft als voorwaarde gesteld dat de
leden van de diaconie de grafstenen (bestaande uit een
staande en liggende steen, zie foto) tot “in lengte der
dagen” zullen onderhouden.
We hadden gelukkig
een mooie zonnige
dag en na een
grondige poetsbeurt
met sop, bezem en
staalborstel ziet het
er weer keurig uit.

Lampionnen en snoepgoed zijn er gekocht en met 3 volle
auto’s is alles afgeleverd bij het schip.
We kunnen terugkijken op 2 mooie initiatieven waarin we
iets voor deze kinderen konden betekenen.
Kinderen in afwachting of ze mogen blijven.
Kinderen die hopen op een toekomst in Nederland.

Heel toevallig
ontving ik deze
week een bericht
van de Rabobank
dat de obligatie
per 1 november
2022 is afgelost.
Het bedrag wat
nu vrijgekomen is
bedraagt € 2.541,17. Dit betekent dat wij een rendement
hebben gehaald van 280% in meer dan 100 jaar tijd plus
de jaarlijkse rentevergoedingen!
Het belangrijkste is
niet het geld maar
de gedachtenis aan
Ds. Doedes en wat
hij mogelijk voor
onze gemeente in
de 19e eeuw heeft
betekend. Wij zullen
uiteraard in de
toekomst gewoon
de 2-jaarlijkse
poetsbeurten
voortzetten en zo
de herinnering aan
zijn gulle bijdrage
aan onze diaconie
herdenken.

Namens de diaconie,
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Liesbeth van der Lugt

Voor de Diaconie,

Krijn Gesink

Bloemengroet
De bloemen uit de Engelmunduskerk gingen met onze hartelijke groeten naar
onze gemeenteleden
16-10
23-10
30-10
06-11

Fam. de Koning, dhr. en mevr. de Bruijn-Schotvanger
Dhr. Wijnand
Mevr. van Riessen-Nieland
Dhr. Brandenburg

uit de kerkbanken
Dankwoord van Martha
Verrast werd ik met de bloemen uit de kerk, toen ik was opgenomen in Velserduin.
Vele groeten en kaarten van alle kanten,  wat is dat fijn!
Nu nog even aansterken.

NIEUWS UIT DE PASTORIEËN
NIEUWS vAN DS. LOUS
Laatste zondag kerkelijk jaar
Op 20 november is het kerkelijk oudjaar. Op die laatste
zondag van het kerkelijk jaar gedenken wij degenen, onze
dierbaren, die ons in het afgelopen kerkelijk jaar aan de
dood ontvallen zijn. In deze dienst wordt bij elke naam die
genoemd wordt, een kaars aangestoken.                                            
De naam waarmee zij zijn genoemd
staat in Gods hand geschreven
en zal door alle donker heen
toch onuitwisbaar leven.
In Christus blijft die naam bewaard,
naar Hem mogen zij heten,
totdat de droom verkeert in zien,
geloven wordt tot weten.
                                                    
(Sytze de Vries)
Viering Heilig Avondmaal
Het is in onze gemeente een goede gewoonte, om in de
adventsperiode het Heilig Avondmaal te vieren. Op de
tweede adventszondag (4 december) staat voor u de tafel
weer gedekt. In de adventsperiode - een tijd van steeds
groeiende hoop en verwachting - mogen wij ons geloof
gesterkt weten in de viering van de tafel van brood en van
wijn.

Kerstdienst Aangepaste
Gezinsdiensten
De datum voor deze
inspirerende dienst valt
net buiten het tijdsbestek
van deze editie van Samen,
maar toch noem ik deze
dienst nu al, zodat u datum en tijdstip kunt reserveren. Op
zondagmiddag 18 december, op de vierde adventszondag,
staan de deuren van de Engelmunduskerk weer wagenwijd
open. Om 15 uur begint de kerstdienst voor mensen met
een verstandelijke beperking. In onze mooie kerk, waar er
dan ook een hele grote kerstboom staat, vieren wij allen de
geboorte van Jezus in Bethlehem. Rondom deze diensten
is er altijd ruimte voor veel persoonlijke ontmoetingen: in
deze dienst en bij het koffiedrinken komen we elkaar weer
tegen. Dat geldt dit jaar in het bijzonder voor de bewoners
van De Duinpan. Zij zijn tijdelijk verhuisd naar gebouw De
Vlieger in Haarlem-Schalkwijk, omdat De Duinpan stevig
wordt verbouwd. De gesprekgroep in De Duinpan ligt
daarom tijdelijk stil, maar gelukkig kunnen we elkaar weer
ontmoeten in de kerstdienst!
Groet
In dit donkere jaargetijde een hartelijke groet aan u allen
vanuit ’t Roode Hart 9. In het duister gaat het licht van
advent straks steeds meer schijnen al teken van hoop.

Ds. Kees Lous
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NIEUWS vAN DS. ZUIDEMA
God in de supermarkt
In Santpoort is op donderdagavond 24 november, van
19.45-22.00 uur een interessante en leuke workshop,
getiteld: “God in de supermarkt”. Alfred Slomp komt deze
workshop geven. Het gaat over keuzes die je maakt in de
supermarkt, en waarom maak je die. Het gaat dan onder
andere over rechtvaardigheid en duurzaamheid. Adres:
Dorpskerk, Burgemeester Enschedélaan 65, in Santpoort.
Entree is gratis, van harte welkom! Geef u wel op voor 17
november bij mij: j.zuidema@protestantsekerk.nl
Doop
Zondag 11 december zal in de kerkdienst de doop
plaatsvinden van de op 22 augustus geboren dochter van
Lisanne Kleiterp. Een feestelijke viering, waar we naar uit
kunnen kijken!

Herdertjestocht
Op zaterdag 17 december,
van 17.30-19.30 uur is er
weer de herdertjestocht.
Vorig jaar kon het niet
doorgaan, omdat toen net
weer alles stilgelegd werd
door Corona, maar dit jaar hopen we het toch weer te
organiseren. U kunt zich met kinderen of kleinkinderen
aanmelden via de website. (Als het er nog niet staat: even
een paar dagen wachten, dan opnieuw proberen!)
Wel en wee
Martha van der Duin is inmiddels weer thuisgekomen
na een tijdelijke opname in het verpleeghuis Velserduin
vanwege een val.
Hartelijke groet,

ds. Joke Zuidema

Berichten van elders
Scratchdag Christmas Carols in Heemstede
Jaarlijks ‘één-dags-koor’ in kerstsfeer
Koorzangers: opgelet! Op zaterdag 17 december 2022
vindt in de Oude Kerk te Heemstede na twee jaar
afwezigheid voor de 21e keer de scratchdag ‘Christmas
Carols’ plaats onder leiding van dirigent
Piet Hulsbos. Begeleiding: Willem Jan Cevaal.
Deelname: € 17,50. Aanvang: 10:00 uur.
Aanmelden of info: carolsheemstede@gmail.com.
In één dag studeren ongeveer honderd koorzangers
bekende en minder bekende Christmas Carols in. Vanaf
10:00 uur klinken de vierstemmige kerstliederen door de
sfeervolle Oude Kerk.

Begeleid door een vleugel en door kaarsen verlicht sluiten
de zangers deze dag om 16:30 uur af met een intiem
concert, waarvoor de toegang gratis is.
Al ruim 20 jaar is de scratchdag Christmas Carols een
succesvolle en geliefde dag in de wijde omgeving van
Heemstede. ‘Once in Royal David’s City’ staat zeker op
het programma, maar ook carols als ‘Away in a manger’,
‘Ding dong merrily on high’, ‘O come all ye faithful’ zijn
regelmatig voorbij gekomen.

Van iemand houden, schijnt vaak te betekenen: iemand vásthouden.
Daarom is beminnen een beter woord.
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FOTO LOEK ANDERSON
E L T A

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

• FILM, VIDEO,
DIA’S & AUDIO
DIGITALISEREN

kleinbeeld, grootbeeld,
halfkleinbeeld, pocketformaat,
foto’s, bandrecorder-spoelen,
cassettebandjes, mini disc

• FOTO’S PRINTEN

canvas, aluminium, forex,
plexiglas, hout, papiersoorten

• FOTO’S ONTWIKKELEN & AFDRUKKEN

Kerstaanbieding
De mooiste kerstkaarten laat je printen
bij ELTA met een persoonlijke foto erop.
U heeft al een kerstkaart voor

0,30 cent

prijs per stuk / inclusief envelop

Trompstraat 1-5

1971 AA IJmuiden

FOTO LOEK ANDERSON
DRUKKERIJ ELTA

info@elta.nl

tel. 0255 53 58 18
tel. 0255 51 11 91

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters

persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie
Ook wilsbeschikking en nazorg

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

Dag en nacht bereikbaar: 0255 - 51 7452

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

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

Protestantse Gemeente te Velsen-Zuid / IJmuiden-Oost
Predikanten

• ds. C. Lous
0255 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
0255 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
0255 52 09 66
Jan Oosterveen
0255 51 17 94
Aafke Strooker
0255 52 14 14
Frits Vermeulen
0255 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
0255 52 05 04
bz1.kerkblad@engelmunduskerkoudvelsen.nl
IJmuiden
fam. Van Broekhuyzen
0255 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
0255 52 05 04
hr. B. te Beest
0255 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
0255 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

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

