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Profielschets van de protestantse gemeente Velsen-Zuid/IJmuiden-Oost 
 

Wie zijn wij? 

Wij willen een gastvrije gemeente van Christus zijn en weten ons geroepen vanuit het evangelie tot 
verbondenheid, mededogen en veelzijdigheid in denken en beleven. In het omzien naar elkaar en de 
wereld om ons heen tonen we onze roeping vanuit het evangelie.  

Ons kerkgebouw 

In het dorp Oud Velsen staat de monumentale Engelmunduskerk. 
In het jaar 690 kwam Willibrordus, met - naar het verhaal gaat - in zijn gevolg Engelmundus, vanuit 
Engeland naar ons land om het Evangelie te brengen. In Velsen is in die tijd een houten kerkje 
gesticht, op de strandwal waar Velsen op ligt. 

In de 12e eeuw is dit houten kerkje vervangen door een tufstenen kerkgebouw. Het was één van de 
vijf moederkerken van het graafschap Holland. Rondom de kerk ontstond het oude dorp, veelal 
bewoond door personeel van de nabijgelegen landgoederen. 

In de loop der jaren is de Engelmunduskerk enige malen gerestaureerd. Er is behalve de prachtige 
kerkzaal een ruime vergaderzaal ("Goede Herderzaal"), een vergaderkamer (consistorie), een 
binnenplaats en een grote tuin rondom de kerk, waar ieder jaar de regionaal bekende jaarmarkt 
plaats vindt. In de tuin is er in 2019 ook een Passion gehouden. De kerk ligt in het midden van het 
karakteristieke dorpje Oud-Velsen en kan ook gebruikt worden voor andere evenementen, zoals de 
herdertjestocht en bruiloften. De kerk wordt namelijk ook gebruikt als trouwlocatie.  

We hebben een koster (en hulpkosters), een klussenteam, een verhuurcommissie en een commissie 
voor maandelijkse culturele activiteiten: "Engelmundus en meer". 

Het ontstaan van de gemeente in haar huidige samenstelling 

In 1972 is de samenwerking tussen de Hervormde Gemeente in Velsen-Zuid, de Hervormde 
Gemeente IJmuiden-Oost (Goede Herderkerk) en de Gereformeerde Kerk (sectie 3, de Bethelkerk) van 
IJmuiden ontstaan. 

Inmiddels is de Bethelkerk afgebroken en de Goede Herderkerk verbouwd voor bewoning. Ook is in de 
loop der tijd de Vereniging van Vrijzinnig Hervormden in Velsen, die kerkte in “Het Braambos” 
opgegaan in de Hervormde Gemeente IJmuiden-Oost. 

Op 1 januari 2008 is de Hervormde Gemeente Velsen-Zuid/IJmuiden-Oost gefuseerd met de 
Gereformeerde Kerk van IJmuiden-Oost. Zo ontstond de Protestantse Gemeente Velsen-
Zuid/IJmuiden-Oost. 

De kerkdiensten 

Wekelijks zijn er op zondagochtend kerkdiensten in de Engelmunduskerk in het historische dorp Oud 
Velsen. De Engelmunduskerk, als een van de oudste kerken van Nederland, vormt een centraal 
monument waar eeuwenlang mensen hun geloof hebben beleden.  
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Naast de reguliere diensten zijn er diensten in de Goede Week: te weten Vespers op maandag, 
dinsdag en woensdag, op Witte Donderdag een dienst van Schrift en Tafel, op Goede Vrijdag een 
Avondwake en op Stille Zaterdag een Paaswake. De dienst op Hemelvaartsdag wordt in 
oecumenisch verband gevierd. 
Bovendien komt de gemeente bij elkaar in de Kerstnacht, op eerste Kerstdag en op oudejaarsavond. 
Tijdens de diensten zingt de gemeente liederen uit het "Liedboek zingen en bidden in huis en kerk." 
Twee organisten begeleiden beurtelings de gemeentezang, soms zijn er ook andere muzikale 
bijdragen. Tijdens de dienst is er meestal kinderkerk. 
 
Het Heilig Avondmaal vieren we vijfmaal per jaar, naast de dienst van de Tafel op Witte Donderdag. 
Tijdens deze vieringen zijn ook de kinderen welkom. 
In de zomerperiode vinden er "samen-onder-een-dak-diensten" plaats met de Ichthuskerk in 
IJmuiden. 
Tweemaal per jaar is er een gezamenlijke viering met de Oud Katholieke en de Rooms Katholieke 
parochie. 
Voor mensen die de diensten niet kunnen bijwonen is er de mogelijkheid om dit online mee te maken. 
 
De predikanten verzorgen jaarlijks een aantal diensten in de lokale verzorgingshuizen. Driemaal per 
jaar is er een aangepaste Gezinsdienst. 

Activiteiten 

Aanvullend zijn er de volgende activiteiten:  

• Lezingen over een thema, creatieve avonden, filmavonden. 
• Kinderkerk en jongerenbijeenkomsten, contact met scholen, herdertjestocht, Passion. 
• “Open Venster” bijeenkomsten met lezingen voor ouderen. 
• Om de week ’s woensdag een koffieochtend en maandelijks een meditatieve wandeling. 
• Culturele evenementen, zoals “Engelmundus-en-meer” op de zondagmiddag, waar 

belangstellenden, zeker ook van buiten de gemeente, welkom zijn. 
• Jaarlijkse evenementen, zoals onder andere “het rondje om de kerk” (de jaarmarkt). 

 
We staan open voor nieuwe initiatieven en ideeën voor toekomstige activiteiten. 

De kerkenraad 

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Velsen-Zuid/IJmuiden-Oost is verantwoordelijk voor 
het beleid van de kerkelijke gemeente. 
De kerkenraad bestaat uit de twee predikanten, zes ouderlingen, waarvan één jeugdouderling, vijf 
diakenen en vijf kerkrentmeesters. De kerkenraad benoemt ook nieuwe kerkenraadsleden, waarbij 
gemeenteleden de mogelijkheid hebben aanbevelingen te doen. 
Ds. C. Lous, die parttime aan de kerkelijke gemeente IJmuiden-Oost/Velsen-Zuid verbonden is, is ook 
verbonden aan de Ichthuskerk van de Protestantse gemeente te IJmuiden. 
De nieuw te beroepen predikant werkt samen en stemt af met ds. Lous. Het percentage fte bedraagt 
in totaal 120%. Vanaf 16 augustus 2021 is een ambulant predikant werkzaam voor de duur van twee 
jaar. 

Communicatie 

Een groep vrijwilligers houdt zich bezig met communicatie. Het kerkblad "Samen" verschijnt tienmaal 
per jaar en geeft allerlei informatie over de kerkdiensten en activiteiten. 
Op de website www.engelmunduskerkoudvelsen.nl kan ieder kennisnemen van de agenda en de 
kerkelijke en culturele activiteiten die in en rond de Engelmunduskerk plaatsvinden. Er bestaat ook 
een eigen Facebookpagina. 
Vanuit de website (via YouTube) zijn alle kerkdiensten met beeld en geluid te volgen en via 
Kerkomroep te beluisteren. 

http://www.engelmunduskerkoudvelsen.nl/
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Elke week wordt namens de kerkenraad de Engelmundus Nieuwsbrief gemaild aan geïnteresseerden, 
met informatie over de aankomende kerkdiensten en ander nieuws. Via de Nieuwsbrief 
Cultuur&Kunst worden de geabonneerden met regelmaat geïnformeerd. 

De burgerlijke gemeente Velsen en haar mogelijkheden 

De gemeente Velsen telt ongeveer 68.000 inwoners, die wonen in de zeven woonkernen:  
IJmuiden, Velsen-Zuid, Velsen-Noord, Driehuis, Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid en Velserbroek. 
Onze kerkelijke gemeente beslaat een deel van IJmuiden en de woonkernen Velsen-Zuid en Driehuis. 
(Heel IJmuiden telt ± 35.000 inwoners, Velsen-Zuid ± 2.000, Driehuis ± 3.000.) 
 
De gemeente Velsen is veelzijdig, "Nederland in het klein”: 

• De ligging is gunstig voor wat betreft OV, goede aansluiting op de infrastructuur; 
• IJmuiden aan Zee is een stoere badplaats "Rauw aan Zee"; 
• Haarlem, Amsterdam en Beverwijk als uitgaansmogelijkheden zijn goed bereikbaar; 
• Naast de Engelmunduskerk getuigen de Ruïne van Brederode, de buitenplaatsen en het 

Forteiland van een rijke historie; 
• De uitgestrekte duingebieden, de landgoederen en het recreatiegebied Spaarnwoude zijn 

aantrekkelijk voor recreatie; 
• De pieren, de jachthaven, de vissershavens, het sluizencomplex en het Noordzeekanaal naar 

Amsterdam en de algehele industriële bedrijvigheid zijn kenmerkend; 
• De gemeente Velsen heeft in tegenstelling tot omringende gemeenten veel verschillende 

woonkernen; IJmuiden, Velsen-Noord, Velsen-Zuid, Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid, Driehuis 
en Velserbroek. Deze woonkernen verschillen behoorlijk van elkaar. Sommige woonkernen 
zijn daarbij een geliefde filmlocatie zoals Oud-Velsen (dat onder Velsen-Zuid valt) waar de 
Engelmunduskerk zijn plek heeft. 

• De gemeente Velsen heeft daarnaast een rijk aanbod van allerlei onderwijsvormen en heeft 
onder andere het Maritiem College, de nautische school voor vmbo in Nederland. 

Leeftijdsopbouw en totalen 

 
Leeftijd van tot Prot. Gemeente (LRP) Gemeente Velsen (CBS) Nederland (CBS) 

0 14 4,2% 15,0% 15,5% 
15 29 8,1% 17,4% 18,7% 
30 44 9,7% 16,7% 18,4% 
45 64 27,0% 30,1% 27,6% 
65 74 18,2% 11,6% 11,3% 
75 100 32,8% 9,1% 8,5% 

 Totaal 577 68.000 17.000.000 
 
Bronnen: LRP, september 2022, CBS-gegevens, 2021 

 
De gemiddelde leeftijd in Velsen is 43,6 jaar, in Nederland 42,3 jaar. 
 
 
Velsen-Zuid, 8 januari 2023 


