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Het Christendom is niet de enige religie die in de 
maand december de komst van het licht viert door 
steeds een kaarsje meer aan te steken, totdat het 
ook in de natuur steeds lichter wordt.
Ver voordat de christenen het kerstfeest vierden, 
de geboorte van Jezus, als een lichtfeest, deden 
de joden al iets dergelijks: in de maand december 
steken zij de lichten van hun Chanoeka-lamp aan 
als teken, dat de trouw aan Gods geboden het 
uiteindelijk wint van de heidense machten. 
De achtergrond van 
dit Chanoekafeest is 
als volgt: 
Na de Babylonische 
ballingschap in de 
zesde eeuw voor 
Christus gaf de 
Perzische koning 
hen toestemming 
terug te keren naar 
hun land en de 
tempel in Jeruzalem 
weer op te bouwen. 
Maar in de tweede 
eeuw voor Christus kwamen de Syriërs aan de 
macht. Toen werd het opnieuw moeilijk voor de 
joden. Ze moesten zich houden aan de Griekse 
godsdienst en de Griekse taal. Op het altaar in 
Jeruzalem werd een altaar voor Zeus gebouwd. 
De joodse boekrollen werden verscheurd en 
verbrand. Er kwam opstand onder de joden. Dat 
staat beschreven in het boek Makkabeeën, een 
zogenaamd ‘deuterocanoniek’ boek.  
Uiteindelijk wonnen de joden. Maar het licht 
van de menora, de zevenarmige kandelaar met 
de zeven olielampjes, die altijd brandde in de 
tempel, was door de Syriërs gedoofd. Alle kruikjes 
met de speciale gezuiverde olie waren vernietigd 
of verontreinigd. Toch werd in een vergeten 
hoekje nog één kruikje met olie gevonden. 
Daarmee staken de priesters de zeven lichten op 

de kandelaar aan. Het volk kwam bijeen bij de 
tempel en dankte God met zang en muziek. Zo 
werd de tempel opnieuw ingewijd.
Maar er was maar olie voor één dag in het kruikje 
en het zou acht dagen kosten om nieuwe olie te 
maken. Toen gebeurde er een wonder. Met dat 
kleine kruikje olie konden de priesters toch elke 
dag weer de zeven olielampjes bijvullen, acht 
dagen lang, totdat er weer nieuwe zuivere olie 
gemaakt was.

Daarom vieren de 
joden in de maand 
december het 
Chanoekafeest, het 
inwijdingsfeest van 
de tempel of zoals 
het ook genoemd 
wordt ‘het Feest 
van de Lichten’.  
Ze vieren het acht 
dagen lang. En 
daarbij ontsteken 
ze de lichten van 
de Chanoeka-lamp. 

Deze heeft acht olielampjes of kaarsen met nog 
een extra lampje of kaars om de anderen aan te 
steken; dat is het knechtje.
Als het ‘s avonds donker geworden is, worden de 
lichten ontstoken, in huis en in de synagoge. In de 
huizen wordt de kandelaar voor de ramen gezet, 
zodat iedereen kan zien dat zij God danken voor 
het wonder van het licht, dat toch blijft branden.
De eerste avond wordt één lichtje aangestoken, de 
tweede avond twee lichten, totdat op de achtste 
avond alle lichten branden.
Dit jaar is het joodse Chanoekafeest van 18 tot 26 
december, dus als wij de adventsweken afsluiten 
en het licht volop brandt, is dat ook het geval bij 
de joden. Hoe mooi is dat!

JOkE ZUIDEMA

Feest van het licht
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KERKDIENSTEN

 ENGELMUNDUSKERK ICHTHUSKERK 
	 Kerkplein	1	 Snelliusstraat	40	 	 	 	
	 	 	 	 	 	
18	dec	 10.00	uur	 10.00	uur
	 Ds.	Hans	Hoekstra	 Ds.	Kees	Lous

18	dec	 15.00	uur	Kerstviering
	 Aangepaste	gezinsdienst
	 Ds.	Kees	Lous	

24	dec	 19.00	uur
	 Kinderkerstdienst
	 o.l.v.	de	leidsters	van	de	Kinderkerk

24	dec	 22.00	uur	Kerstnachtdienst	 22.00	uur	Kerstnachtdienst
	 m.m.v.	het	gelegenheidskoor	 m.m.v.	koor	Dream	Birds
	 Ds.	Kees	Lous	 Ds.	Hanneke	Elgersma

25	dec	 10.00	uur1e	Kerstdag	 10.00	uur	1e	Kerstdag
	 Ds.	Ben	Helmers	 Ds.	Kees	Lous

31	dec	 19.00	uur	 Geen	dienst
	 Ds.	Kees	Lous

1	jan		 10.00	uur	 10.00	uur
	 Ds.	Ben	Helmers	 Ds.	Kees	Lous

8 jan Samen Onder Een Dak Dag 8 jan Samen onder Een Dak Dag
 In de Ichthusburcht vanaf 10.00 uur in de Ichthusburcht vanaf 10.00 uur
 Engelmunduskerk is dicht

15	jan	 10.00	uur	 10.00	uur
	 Ds.	Ben	Helmers	 Ds.	Leon	Rasser

22	jan	 10.00	uur		HA	 10.00	uur		HA
	 Oecumenische	Dienst	 Oecumenische	Dienst	in	de
	 Ds.	Kees	Lous	 Engelmunduskerk	V-Z,	Ds.	Kees	Lous

BIJ DE DIENSTEN
engelmunduskerk

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	het	
Onderhoudsfonds
Na	afloop	van	de	dienst	is	er	koffiedrinken

ZOnDagmIDDag 15.00 uur
Kerstviering	Aangepaste
Gezinsdienst
Voorganger:	ds.	Kees	Lous	

ZatErDag 24 DEcEmbEr: KInDErKErStDIEnSt Om 
19.00 uur
Onder leiding van de leidsters van de Kinderkerk
Organist:	Syb	Brink
Koster/Geluidsregistratie:	Anton	Bresser
Beeldregistratie:	Nils	Rasmussens
De	collecten	zijn	voor	de	Diaconie	/	Onderhoudsfonds
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VaN DE REDaCTIE
Informatie over de eerstvolgende kerkbladen

Kerkblad-nummer	 Periode	 Uiterste Verschijningsdatum
Jaargang	 	 inleverdatum kopij	 vanaf…

	 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

	 30	-	09	 02/04/’23	-	06/05/’23	 20	maart	2023	 20	maart	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.

ZatErDag 24 DEcEmbEr: KErStnachtDIEnSt Om 
22.00 uur
met medewerking van het gelegenheidskoor o.l.v.
ben helmers
Voorganger:	ds.	Kees	Lous
Ontvangstdienst:	Fam.	Hinloopen
Koffiedienst:	Fam.	Rasmussens,	Aad	de	Koning,
Adrie	v.d.	Pijl
Organist:	Syb	Brink
Koster/Geluidsregistratie:	Anton	Bresser	en	Anton	Stam
Beeldregistratie:	Arend	Selier
De	collecten	zijn	voor	Kinderen	in	de	Knel	en	het	
Onderhoudsfonds

ZOnDag 25 DEcEmbEr: 1E KErStDag DIEnSt Om
10.00 uur
Voorganger:	ds.	Ben	Helmers
Ontvangstdienst:	Fam.	Brink
Organist:	Piet	Dalebout
Koster/Geluidsregistratie:	Anton	Bresser
Beeldregistratie:	Dirk	Tamerius
De	collecten	zijn	voor	de	Diaconie	en	het	
Onderhoudsfonds

ZatErDag 31 DEcEmbEr: OuDEjaarSDIEnSt Om
19.00 uur
Voorganger:	ds.	Kees	Lous
Ontvangstdienst:	Adrie	van	der	Pijl	en	Aafke	Strooker
Organist:	Syb	Brink
Koster/Geluidsregistratie:	Anton	Bresser
Beeldregistratie:	Marco	Bresser
De	collecten	zijn	voor	de	Diaconie	en	het	
Onderhoudsfonds

ZOnDag 1 januarI 2023: nIEuwjaarSDIEnSt Om 
10.00 uur
Voorganger:	ds.	Ben	Helmers
Ontvangstdienst:	Ineke	van	Ee	en	Adrie	van	der	Pijl
Koffiedienst:	Fam.	Stam

Geen	Kinderkerk
Organist:	Syb	Brink
Koster/Geluidsregistratie:	Anton	Bresser
Beeldregistratie:	Jorgen	Rasmussens
De	collecten	zijn	voor	de	Diaconie	en	het	
Onderhoudsfonds	
Na	afloop	van	de	dienst	is	er	koffiedrinken

ZOnDag 8 januarI: SamEn OnDEr EEn DaK Dag In
DE IchthuSburcht
Inloop en koffie vanaf 10.00 uur
De Engelmunduskerk is dicht.

ZOnDag 15 januarI: DIEnSt Om 10.00 uur
Voorganger:	ds.	Ben	Helmers
Ontvangstdienst:	Heleen	Hoefakker	en	Henk	Krijnen
Kinderkerk:	Deleilah	Zamani
Organist:	Piet	Dalebout
Koster/Geluidsregistratie:	Anton	Bresser
Beeldregistratie:	Nils	Rasmussens
De	collecten	zijn	voor	Missionair	Werk	en	het	
Onderhoudsfonds

ZOnDag 22 januarI: OEcumEnISchE DIEnSt van 
SchrIft En tafEl Om 10.00 uur
Voorganger:	ds.	Kees	Lous
Ontvangstdienst:	Fam.	Brink
Koffiedienst:	Fam.	Hoefakker
Kinderkerk:	Elisabeth	van	den	Bos
Organist:	Syb	Brink
Koster/Geluidsregistratie:	Anton	Bresser
Beeldregistratie:	Arend	Selier
De	collecten	zijn	voor	de	Diaconie	en	het	
Onderhoudsfonds
Na	afloop	van	de	dienst	is	er	koffiedrinken
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Wat Is er te doen
nieuws uit de kinderkerk

We	zitten	midden	in	
het	adventsproject	
en	wat	is	dat	een	
feestje.	Samen	met	
de	kinderen	en	heel	
de	gemeente	leven	
we	toe	naar	kerst	
door	de	levende	
standbeelden	die	
elke	zondag	in	de	
kerk	te	zien	zijn.	
Wonderbaarlijk	hoe	
stil	het	standbeeld	
staat.	Totdat	je	
een	muntje	in	het	
schaaltje	gooit.	

Dan	opeens	vertelt	
het	standbeeld	haar	
verhaal	en	legt	ze	uit	
welk	voorwerp	ze	in	
haar	hand	heeft.

Samen	met	de	
kinderen	lezen	we	
daarna	nog	het	
verhaal	dat	bij	het	
standbeeld	hoort	en	
gaan	we	verder	met	
het	knutselwerkje.	
Een	mooi	lichtje	met
4	kaarsjes	en	4	zijden.	

Elke	adventszondag	
beplakken	we	1	zijkant	
met	mooi	mozaïek	
vliegerpapier	en	het	
voorwerp	dat	het	
standbeeld	die	zondag	
vasthoudt;	kroontjes,	
graan,	een	rood	koord	
en	ga	zo	maar	door.	
Wat	worden	ze	mooi!

EIgEN KERKNIEuwS

gEZInS KErStnachtDIEnSt 
Op	zaterdag	24	december	is	er	
an	19.00	tot	20.00	uur	een	Gezins	kerstnachtdienst	waarin	
we	samen	het	levenslicht	vieren.
Met	elkaar	gaan	we	zingen,	
dansen,	muziek	maken	
verkleden,	verwonderen	en	
vieren.
De	deuren	zijn	open	vanaf	
18.45	uur	en	na	afloop	is	er	
warme	chocomelk.
Alle	kinderen	zijn	met	hun	
ouders	en/of	grootouders	
welkom	bij	deze	viering.	Geef	
het	dus	vooral	ook	door	aan	
gezinnen	waarvan	u	denkt	
dat	ze	hier	wel	oren	naar	
hebben!	

Wij	kijken	er	enorm	naar	uit!

Ter	info:	Eerste	kerstdag	is	er	tijdens	de	kerkdienst	enkel	
opvang	tijdens	de	preek.	Mochten	er	kinderen	aanwezig	
zijn,	dan	krijgen	ze	iets	te	kleuren	of	spelen	voor	tijdens	de	
dienst	en	gaan	ze	tijdens	de	preek	onder	begeleiding	even	
naar	de	Goede	Herderzaal.
Warme	groeten	namens	de	kinderkerk,

ELISABETH

traditionele Christmas Caroldienst met 
Projectkoor 

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	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.
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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.	

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	Kees	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 4112 5544 / inekeras@live.nl                                                                                                             
Ineke van  broekhuyzen 06 3734 6412 / 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

meditatieve wandeling

Op	14	januari	
verzamelen	we	om	
9.30	uur	bij	de	ingang	
van	de	Ichthuskerk.	
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,
TJALTJE	PLUG	

Bericht van het open Venster

Donderdag	19	januari	is	er	een	bijeenkomst	van	het	Open	
Venster.	Deze	keer	komt	
mevr.	De	Bruin	spreken	
over	“de	stille	rapers”.	
Zij	heeft	jaren	terug	
het	initiatief	genomen	
om	zwerfvuil	dat	langs	
de	weg	ligt	te	gaan	
opruimen.	Dit	idee	kreeg	
al	snel	veel	navolging.	
Inmiddels	is	er	een	grote	
groep	mensen	die	met	
haar	mee	“raapt”.	Zij	komt	ons	vertellen	en	laten	zien	wat	
hun	belevenissen	zijn.
We	beginnen	om	14.00 uur in de Ichthusburcht in de 
fahrenheitstraat.	Mocht	U	problemen	hebben	met	vervoer,	
dan	kunt	u	bellen	met	Mevr.	Roodzant,	tel:	0654264671.

Met	een	hartelijke	groet,
HET	BESTUUR	VAN	HET	OPEN	VENSTER

Zaterdag 24 december - kerstcollecte - 
kinderen in de knel

EEn bEtEr lEvEn vOOr vluchtElIngEnKInDErEn In 
grIEKEnlanD

Nog	elke	dag	zijn	er	
miljoenen	mensen	
over	de	hele	wereld	op	
de	vlucht.	Een	groot	
deel	van	hen	komt	
uit	landen	waar	het	
leven	door	oorlog	of	
religieuze	spanningen	
onmogelijk	is.	Op	
zoek	naar	veiligheid	
stranden	mensen	uit	
bv	Syrië,	Afghanistan	
en	Iran	in	Griekenland.	Hier	wacht	hen	vanwege	lange	
procedures	een	moeilijke	en	onzekere	tijd.	Kerk	in	
Actie	ondersteunt	3	organisaties	die	hen	opvangen	en	
begeleiden	en	kleden,	voedsel,	zorg	en	onderwijs	aan	de	
kinderen	geven.	
Wij	gunnen	deze	kinderen	een	beter	leven	!	Daarom	komen	
we	in	actie	en	delen	we	met	hen	de	hoop	van	advent.	Doet	
u	mee	?

ZOnDag 15 januarI – PrOtEStantSE KErK – 
OnDErStEunIng gEmEEntEn

goed toegerust aan de slag
Binnen	de	Protestantse	Kerk	zijn	tienduizenden	
vrijwilligers	actief,	zowel	vrijwillig	als	betaald.	Hun	
werk	vindt	plaats	op	allerlei	terreinen:	van	pastoraat	tot	
missionaire	presentie,	van	diaconaat	tot	jeugdwerk	en	
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van	bestuur	tot	beheer.	Het	is	verantwoordelijk	werk.	
Daarom	is	het	belangrijk	dat	werkers	in	de	kerk	goed	zijn	
toegerust.	De	Protestantse	Kerk	voorziet	hierin	met	een	
vernieuwd	trainingsaanbod.	Hiermee	kunnen	vrijwilligers	
en	professionals	hun	kennis	en	vaardigheden	vergroten,	
ideeën	opdoen	en	ervaringen	uitwisselen.

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

DE	DIACONIE

samen tegen armoede

Doneer uw energietoeslag
Kunt	u	uw	energiecompensatie	missen?	
Zet	het	in	tegen	armoede	in	Nederland.	Met	uw	bijdrage	
helpt	Kerk	in	Actie	de	Voedselbank	om	nog	meer	
voedselpakketten	uit	te	kunnen	delen.	Kerk	in	Actie	helpt	
ook	SchuldHulpMaatje	om	nieuwe	locaties	te	openen	en	
mensen	naar	een	schuldenvrij	leven	te	begeleiden.
U	kunt	een	gift	overmaken	naar:	
Kerk	in	Actie
NL	89	ABNA	0457	457	457
o.v.v.	Samen	tegen	armoede

De	diaconie	ondersteunt	deze	actie,	maar	u	bent	natuurlijk	
ook	vrij	om	zelf	een	keuze	te	maken	wie	u	wilt	helpen.

Namens	de	diaconie
LIESBETH	VAN	DER	LUGT

engelmundus en meer...   presenteert:

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 15 januari  2023  jan Zwanenburg:
“Oud Ijmuiden, hoe was het ook alweer?  “

Jan	Zwanenburg	vertelt	
op	zijn	eigen	speciale	
manier	verhalen	uit	
vervlogen	tijden	aan	de	
hand	van	nostalgische	
foto’s.	
Onder	meer	over	
de	viswereld,	onze	
plaatselijke	trots.	Een	
wereld	die	bij	velen	
nostalgische	gevoelens	
oproept.	
Hij	vertelt	over	het	harde	
werken	en	de	armoede	die	heerste.	Het	zijn	stuk	voor	stuk	
prachtige	verhalen,	verteld	op	z’n	IJmuidens,	met	een	lach	
en	een	traan.

Jan	groeide	op	in	het	oude	IJmuiden	en	herinnert	zich	
alles	nog	als	de	dag	van	gisteren.	Zoals	‘het	rondje’,	een	
wandeling	waarbij	de	jongens	en	meisjes	naar	hartenlust	
flirtten	en	sjansden.	Over	de	visserij	in	een	tijd	waarin	de	
kaairidders	nog	met	manden	de	vis	uit	de	boten	losten.
En	dan	het	‘Moegdreek	tarpen’.	Jan	Zwanenburg	kreeg	het	
met	de	paplepel	ingegoten.	Niet	door	zijn	ouders.	‘Thuis	
waren	we	daar	niet	zo	van’.	Nee,	het	was	zijn	opa	Naj	
Noerg,	oftewel	Jan	Groen,	die	kleine	Jan	de	kunst	van	het	
omgekeerd	praten	heeft	bijbracht.	Met	andere	woorden	
het	‘Moegdreek	tarpen’.
Tussen	de	verhalen	door	speelt	Jan	op	zijn	accordeon	en	
zingt	hij	alom	bekende	oude	vissersliederen.

De	zaal	gaat	om	14.30	uur	open.
De	voorstelling	begint	om	15.00	uur.	
Duur	van	optreden	:	2x	45	minuten	incl.	pauze.
Kosten:	€	10,	inclusief	een	drankje.
Kaarten	zijn	te	bestellen	bij	voorkeur	via	de	website
www.engelmunduskerkoudvelsen.nl
of	anders	telefonisch	06	189	215	01.					

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	wat	wij	aan	vrijwillige	bijdrage	mogen	
ontvangen.

Mocht	u	nog	vragen	hebben	dan	hoor	ik	het	graag.
Alvast	bedankt	namens	de	kerkrentmeester.

AREND	SELIER	

de acceptgiro verdwijnt uit ons leven

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

Groet,
AREND	SELIER
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rekenIng & VerantWoordIng

Bloemengroet

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

13-11	 Mevr.	D.Moleman-Bijl
20-11	 Dhr.	J.	van	Splunder
27-11	 Mevr.	P.	van	Belzen-Meerman,	mevr.	Deuten
04-12	 Mevr.	M.	Hendriks-Langbroek
11-12	 Mevr.	G.	Pleging-	de	Groot

Vieringvoor 80-jarigen

Door	Corona	heeft	
het	vieren	van	de	
80ste	verjaardag	van	
gemeenteleden	lang	
niet	plaats	kunnen	
vinden.	Maar	16	
november	was	het	dan	
weer	zo	ver!	Er	is	een	
‘inhaalslag’	gemaakt:	
mensen	die	geboren	
zijn	in	1939,	1940	en	
1941	(tot	juli	1941)	
zijn	uitgenodigd	om	
feestelijk	stil	te	staan	
bij	het	bereiken	van	
de	leeftijd	van	80	jaar.	
De	Goede	Herderzaal	
was	versierd,	de	tafels	
feestelijk	gedekt	met	
etagères	met	allerlei	
lekkers.	Langzaam	
vulden	de	tafels	zich	
met	gasten,	waarna	
er	gezellig	onderling	
gepraat	werd.	Een	
aantal	van	hen	hadden	
foto’s	of	een	voorwerp	
meegenomen	om	
hierover	te	praten.	
Het	was	fijn	om	te	
zien	hoe	men	genoot,	
elkaar	opzocht	en	
bijpraatte.	Ds	Joke	
Zuidema	besloot	deze	
bijeenkomst	met	het	aansteken	van	7	gekleurde	kaarsen,	
waarbij	elke	kleur	stond	voor	iets	in	het	leven	(liefde,	
warmte,	licht,	nieuw	leven,	donkerte,	etc).
Komend	jaar	hopen	we	een	soortgelijke	bijeenkomst	te	
kunnen	organiseren	voor	mensen,	die	geboren	zijn	vanaf	
juli	1941,	1942	en	1943.	En	hopelijk	wordt	het	dan	net	zo	
gezellig	als	deze	middag!

CONSISTORIE	EN	DIACONIE

acties diaconie

De	maand	november	is	de	diaconie	gevraagd	mee	te	
werken	aan	een	drietal	acties,	te	weten:	sportkleding	
verzamelen	en	Sint	Maarten	actie	voor	de	kinderen	op	
de	Silja	Europa,	de	speelgoedactie	voor	gezinnen	met	
een	kleine	beurs	in	de	gemeente	Velsen	en	een	bijdrage	
te	leveren	voor	het	sinterklaasfeest	voor	jongeren	in	een	
tehuis	van	's	Heerenloo	in	Driehuis.

Voor	de	eerste	twee	projecten	moest	er	op	korte	termijn	
actie	ondernomen	worden	en	is	er	om	uw	medewerking	
gevraagd. 	 
De	actie	voor	de	
kinderen	van	de	Silja	
Europa	was	een	
gezamenlijke	actie	
van	de	diaconieën	
van	Santpoort-
Noord,	Velserbroek	
en	de	Ichtuskerk.	
Hierbij	is	er	veel	aan	
sportkleding	en	sportschoenen	ingebracht.	Ontzettend	
fijn!!
Wat	betreft	de	speelgoedactie	voor	gezinnen	met	
een	kleine	beurs	in	de	gemeente	Velsen	is	door	u	
overweldigend	
gereageerd!	Er	
is	speelgoed	
binnengebracht	voor	
heel	jonge	kinderen,	
maar	ook	voor	
oudere	kinderen.	
Puzzels,	spelletjes,	
poppen,	auto's,	
constructiespeelgoed,	
boeken	en	materiaal	om	mee	te	knutselen.	Een	mooie	mix	
van	speelgoed	met	een	tweede	kans	en	nieuw	speelgoed.

Als	diaconie	zijn	we	ontzettend	blij	met	uw	inzet	om	deze	
acties	mogelijk	te	maken:	heel	veel	dank!!

Namens	de	diaconie,
DIRK	TAMERIUS
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NIEuwS uIT DE PaSTORIEËN
nIeuWs Van ds. lous

KErStDIEnSt aangEPaStE gEZInSDIEnSt
Zondagmiddag	18	december	vieren	we	in	onze	
Engelmunduskerk	het	kerstfeest	met	mensen	met	een	
verstandelijke	beperking	en	ieder	die	maar	met	ons	mee	
wil	vieren.	De	dienst	begint	om	15	uur.	Het	thema	is:	‘ik	
zie,	ik	zie	wat	jij	ook	ziet’.	Het	thema	is	gekozen	naar	
aanleiding	van	het	jaarthema	bij	de	gespreksgroep	in	
De	Duinpan:	‘Zie	jij	het	ook’?	Veel	mensen	zijn	al	bezig	
(geweest)	met	de	voorbereiding	van	deze	kerstdienst.	
Iedereen	is	van	harte	welkom!

KErStnachtDIEnSt  
In	de	laatste	kalendermaand	zijn	er	altijd	veel	(bijzondere)	
kerkdiensten:	als	gemeente	komen	we	in	de	donkerste	
periode	van	het	jaar	vaak	samen!	Zo’n	bijzondere	dienst	
is	toch	altijd	de	kerstnachtdienst.	Deze	begint	om	22	uur.	
In	deze	dienst	gaan	we	veel	mooie	kerstliederen	zingen.	
Ongeveer	10	minuten	voordat	de	officiële	dienst	begint,	
gaan	we	alvast	inzingen	met	drie	kerstliederen.	Mis	het	
niet!	Gelukkig	verleent	onze	gelegenheidscantorij	o.l.v.	Ben	
Helmers	weer	royaal	medewerking.	Ook	deze	dienst	warm	
aanbevolen!

januarI 2023
Met	het	verschijnen	van	dit	kerkblad	kijken	we	alweer	
over	de	jaargrens	heen.	In	januari	2023	staat	er	een	
aantal	bijzondere	diensten	op	het	rooster.	Op	zondag	
8 januari	is	er	een	gezamenlijke	gemeentedag	met	de	
Ichthuskerk	in	de	Ichthusburcht,	onder	de	naam	‘Samen-
onder-één-dakdag’.	We	eindigen	met	een	vesper,	die	is	
voorbereid	door	de	deelnemers	aan	deze	dag.	Zelf	ben	ik	
de	voorganger	van	deze	dienst.

Meer	hierover	verderop	in	dit	
kerkblad.
Net	buiten	deze	editie	van	
Samen	valt	de	oecumenische	
dienst	van	22 januari.	In	
deze	dienst	vieren	we	samen	
met	onze	medegelovigen	uit	
de	oecumene	het	Heilig	Avondmaal.	Op	het	moment	van	
schrijven	is	het	waarschijnlijk	zo	dat	er	ook	medewerking	
wordt	verleend	door	een	koor:	het	oudkatholieke	kerkkoor,	
aangevuld	met	zangers	uit	de	oecumene.	Dit	koor	staat	
onder	leiding	van	dirigente	en	Musica	Marly	Durge.	Meer	
info	volgt	later.

gEbOOrtE.
Op	21	november	werd	het	gezin	van	Femke	en	Wouter	
Hartendorf	verblijd	met	de	geboorte	van	hun	dochter	
Lotusse	Cornelia,	roepnaam	Lotus.	Lotus	is	een	zusje	
van	Fleurtje,	Jasmijn	en	Madelief:	een	bloemrijk	gezin!	
Van	harte	gefeliciteerd!	Lotus	zal	ook	de	Heilige	Doop	
ontvangen.	De	datum	van	de	doopdienst	is	op	dit	moment	
nog	niet	helemaal	exact	bekend:	het	wordt	5	februari	
of	19	februari.	De	datum	stellen	we	vast	tijdens	het	
doopgesprek	in	januari.

grOEt
Vanaf	deze	plaats	iedereen	een	gezegend	kerstfeest	en	
een	zinvol	2023	gewenst.	Ook	in	het	jaar	onzes	Heren	
2023	hoop	ik	velen	van	u	weer	te	ontmoeten	en	te	spreken.	
Met	een	hartelijke	groet	aan	u	allen,				

DS.	KEES	LOUS

uIt de kerkBanken
lotte en de ster

Wat	een	grote	ster!’	roept	Lotte,
‘echt	bijzonder	en	ook	fijn,
want	zo’n	grote	en	zo’n	mooie,
moet	de	ster	van	Jezus	zijn!’

Lotte	denkt	niet	aan	de	kou	meer,
Lotte	denkt	niet	aan	de	wind.
Lotte	ziet	alleen	de	ster	nog
die	de	weg	wijst	naar	het	kind.

Met	haar	neusje	in	de	wolken,
volgt	ze	enthousiast	zijn	spoor.
Lotte	zet	er	flink	de	pas	in
en	ze	loopt	een	heel	eind	door.

Plotseling	is	daar	haar	straat	weer,
waar	zojuist	de	ster	ook	stond.
Kijk,	daar	is	haar	huis,	het	tuintje.
Ze	liep	dus	zomaar	in	het	rond.

De	ster	schijnt	aan	de	hemel	nog,
precies	boven	haar	hoofd.
Alsof	hij	haar	iets	wil	zeggen,
alsof	hij	haar	iets	belooft.

‘Ik	weet	het	al,	waar	Jezus	is.
Dank	je	ster,’	roept	Lotte	blij.
‘Jezus	woont	nu	in	mijn	hart,
dus	daarom	schijn	jij	boven	mij.’
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nIeuWs Van ds. ZuIdema

hErDErtjEStOcht
Als	dit	nummer	verschijnt,	is	het	bijna	tijd	voor	de	
Herdertjestocht.	Na	twee	jaar	zonder	herdertjestocht,	kan	
het	nu	weer!	Even	dreigde	het	niet	door	te	kunnen	gaan,	
omdat	er	te	weinig	vrijwilligers	waren.	Maar	gelukkig	
bestaat	er	sinds	een	half	jaar	een	groep	‘plubers’:	tieners	
van	Engelmunduskerk,	Ichthuskerk,	Dorpskerk	Santpoort	
en	het	Kruispunt	Velserbroek.	Vanuit	deze	groep	hebben	
vijf	enthousiaste	tieners	zich	opgegeven	om	mee	te	
helpen.	En	zo	gaat	het	toch	lukken.	De	aanmeldingen	
stromen	binnen.	We	hopen	op	een	geslaagde	tocht	op	
zaterdag	17	december	vanaf	17.30	uur.

wEl En wEE
Marry	Rietkerk	is	op	6	
december	geopereerd	in	de	
hoop	dat	het	zicht	in	haar	
oog	weer	wat	herstelt.	

KErStwEnS
Dit	jaar	mag	het	weer:	samen	kerst	vieren,	ook	in	de	kerk.	
Niet	voor	iedereen	is	het	mogelijk	om	een	kerkdienst	bij	
te	wonen,	om	wat	voor	reden	dan	ook.	Waar	u	ook	kerst	
viert	en	hoe	u	dat	ook	doet,	ik	wens	u	allen	gezegende	
kerstdagen!

Hartelijke	groet,
DS.	JOKE	ZUIDEMA

BERIChTEN VaN ElDERS
Ik mis je

Bij	vrijwel	iedere	gemeente	hoor	ik	het.	‘Corona	is	over,	
gelukkig.	Maar	we	hebben	lang	niet	iedereen	terug	
in	de	kerk.’	Ik	zie	het	zelf	ook,	elke	week	als	ik	ergens	
gastvoorganger	ben.	Namen	weet	ik	vaak	niet.	Maar	
gezichten	mis	ik.	Die	ene	man,	dat	gezin,	of	die	vrouw	met	
wie	ik	ooit	zo’n	bijzonder	gesprek	had	na	de	dienst.	Ze	zijn	
er	niet.	En	ik	mis	ze.

Bij	nadere	beschouwing	blijkt	dat	de	groep	mensen	die	we	
niet	meer	zien	in	grote	lijnen	bestaat	uit	drie	categorieën.	
De	eerste	zijn	ouderen.	Sommigen	van	hen	durven	gewoon	
nog	steeds	niet	echt	de	deur	uit.	Een	tweede	categorie	
betreft	gezinnen.	Zij	hebben	in	Coronatijd	ontdekt	hoe	
kostbaar	vrije	tijd	is.	Zondagochtend	is	even	tijd	voor	
jezelf,	voor	elkaar,	en	voor	anderen.

De	derde	categorie	bestaat	uit	mensen	die	de	luxe	van	
de	laptop	hebben	ontdekt.	De	kerk	in	bed,	of	op	de	bank.	
Koffie	erbij,	en	zo	horen	we	dominee	ook.	Zelf	geloof	
ik	eigenlijk	helemaal	niet	zo	in	online	vieringen.	Voor	
degenen	die	fysiek	niet	meer	kunnen	is	het	natuurlijk	een	
uitkomst.	Maar	voor	veel	anderen,	is	de	online	dienst	dan	
niet	de	eerste	stap	naar	de	uitgang?

Naar	mijn	overtuiging	is	geloven	namelijk	niet	in	de	laatste	
plaats	gemeenschap	zijn.	Gekend	worden,	elkaar	zien	
en	ontmoeten,	dat	is	een	gestalte	van	het	evangelie.	We	
vieren	dat	met	het	sacrament	van	de	koffie.	En	die	drink	je	
niet	alleen	in	bed,	met	de	laptop	op	schoot.	Die	drink	je	na	
de	dienst.	En	vooral:	met	elkaar.

De	vraag	is	dus:	kunnen	we	mensen	terugkrijgen?	En	
volgens	mij	valt	in	alle	drie	genoemde	categorieën	
nog	winst	te	boeken.	Dat	begint	met	kijken.	Wie	zijn	er	
niet	meer,	die	er	vóór	Corona	wel	waren?	In	bijna	elke	
gemeente	zijn	de	namen	bekend.	Waarom	stappen	we	niet	
op	hen	af?	‘We	missen	je.	Wat	kunnen	we	doen	om	je	te	
helpen	je	plaats	weer	in	te	nemen?’

Uit	verlegenheid	zetten	we	die	stap	vaak	niet.	Maar	
daarmee	doen	we	de	ander	tekort.	Ik	hoorde	ooit	het	
verhaal	van	een	vrouw	die	bijna	twee	jaar	niet	in	de	kerk	
was	geweest.	Een	relatie	op	de	klippen,	een	moeilijke	tijd	
achter	de	rug,	zo	kan	het	gaan.	Maar	niemand	was	komen	
vragen	wat	er	was.	‘Het	ergste’,	vertelde	ze,	‘was	dat	
niemand	me	had	gemist.’

Gemist	worden	is	misschien	
wel	een	van	de	mooiste	
gevoelens	die	er	zijn.	Je	doet	
ertoe,	je	bent	belangrijk.	
Zeker	in	de	kerk	mogen	
we	elkaar	dat	gevoel	
niet	onthouden.	Deze	
decembermaand,	met	Kerst	
voor	de	deur,	is	bij	uitstek	de	
tijd	om	elkaar	te	missen.	én	
om	daar	iets	mee	te	doen.	
‘We	zien	je	maar	zo	weinig,	
we	missen	je.’	Dat	is	genoeg.	
‘Ik	mis	je.’

DS.	VERHOEFF
CLASSISPREDIKANT



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

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

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

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

fOtO lOEK anDErSOn     tel. 0255 53 58 18
DruKKErIj Elta                tel. 0255 51 11 91

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	 	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/online-
collectes	

•	 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

•	 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

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	 	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


