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Winter-zonsondergang

De wolken zijn oranje-goud,

de horizon aquamarijn;

de bomen staan doodstil en koud,

als een Japanse prent, zo fijn.

Twee vogels vliegen, hoog en traag,

een vlokje sneeuw lijkt wel verdwaald,

het dwarrelt langzaam naar omlaag;

te snel is d’ avond nu gedaald.

En steeds, bij ondergaande zon

zoek  ik naar woorden voor dit licht:

als ik die ooit eens vinden kon -

ik voel een traan op mijn gezicht.

  

      NEL BENSCHOP
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KERKDIENSTEN

BIJ DE DIENSTEN
engelmunduskerk

Zondag 22 januari: oecumenische dienst van 
schrift en tafel om 10.00 uur
Met medewerking van het gelegenheidskoor o.l.v. Ben 
Helmers
Voorgangers: ds. Kees Lous, dhr. Joisin Ninaber en 
Pastoor Münch.
Ontvangstdienst: Fam. Brink
Koffiedienst: Fam. Stam
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

Zondag 29 januari:
dienst om 10.00 uur
Voorganger:
ds. Barbara de Groot (Amstelveen)
Ontvangstdienst: Aad de Koning en Angela Ouwehand
Koffiedienst: Fam. Hoefakker en Lies Duineveld
Kinderkerk: Elisabeth van den Bos
Organist: Piet Dalebout
Koster/geluidsregistratie:
Anton Bresser
Beeldregistratie: Dirk Tamerius
De collecten zijn voor de Diaconie en
de Kinderkerk
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

	 ENGELMUNDUSKERK	 ICHTHUSKERK	
 Kerkplein 1 Snelliusstraat 40    
      
22 jan 10.00 uur  HA 10.00 uur  HA
 Oecumenische Dienst Oecumenische Dienst in de
 Ds. Kees Lous, pastor Joisien Nienaber (RK) Engelmunduskerk V-Z, Ds. Kees Lous
 en pastoor Harold Münch (OK) pastor Joisien Nienaber (RK) en 
 m.m.v. Gelegenheidskoor pastoor Harald Münch (OK)   
  
29 jan 10.00 uur 10.00 uur
 Ds. Barbara de Groot (Amstelveen) Jan van Aller

5 febr 10.00 uur 10.00 uur
 Ds. Kees Lous Ds. Ad van Houwelingen

 12 febr 10.00 uur 10.00 uur
 Ds. Hans Hoekstra Ds. Kees Lous

19 febr 10.00 uur Doopdienst 10.00 uur
 Ds. Kees Lous Ds. Greet Bijl

26 febr 10.00 uur 10.00 uur
 Ds. Ben Helmers Ds. Henk Koolhaas
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Zondag 5 februari: dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. Kees Lous
Ontvangstdienst: Esther Filius en Thera Talens
Koffiedienst: Jannet Brink en Aafke Strooker
Kinderkerk: Delilah Zamani
Organist: Syb Brink
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Marco Bresser
De collecten zijn voor Werelddiac./Pakistan en het 
Onderhoudsfonds
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

Zondag 12 februari: dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. Hans Hoekstra
Ontvangstdienst: Petra de Hoog en Tienke van der Putte
Kinderkerk: Elisabeth van den Bos
Organist: Piet Dalebout
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Jorgen Rasmussens
De collecten zijn voor Noodhulp Ethiopië en het 
Onderhoudsfonds

Zondag 19 februari: doopdienst om 10.00 uur
De doop zal bediend worden aan Hanna van den Bos en 
Lotus Hartendorf
Voorganger: ds. Kees Lous
Ontvangstdienst: Ingrid Rasmussens en Esther Bijker
Koffiedienst: Lies Duineveld en Henny de Wit
Kinderkerk: Deleilah Zamani
Organist: Jaap Haringa
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Nils Rasmussens
De collecten zijn voor de Diaconie en het 
Onderhoudsfonds
Na afloop van de dienst is er koffiedrinken

Zondag 26 februari: dienst om 10.00 uur
Voorganger: ds. Ben Helmers
Ontvangstdienst: Henny Stolk en Aafke Strooker
Kinderkerk: voorjaarsvakantie
Organist: Piet Dalebout
Koster/geluidsregistratie: Anton Bresser
Beeldregistratie: Arend Selier
De collecten zijn voor de Zending/Zambia en het 
Onderhoudsfonds

VaN DE REDaCTIE

Informatie over de eerstvolgende kerkbladen

Kerkblad-nummer Periode Uiterste Verschijningsdatum
Jaargang  inleverdatum kopij vanaf…

 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 30 maart 2023
 
 30 - 10 07/05/’23 – 10/06/’23 24 april 2023 4 mei 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.

De redactie wenst alle lezers
een gezond en voorspoedig 2023 toe.
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Wat Is er te doen
nieuws uit de kinderkerk

Dag lieve lezers,

Als allereerst wensen wij namens de kinderkerkleidsters 
iedereen het beste toe voor het nieuwe jaar 2023! Maar 
we gaan nu even een kleine terugblik maken van onze 
fantastische afgelopen periode, waarin we de advent 
samen hebben doorlopen. Want ook de kinderen krijgen 
hetzelfde verhaal mee als in de dienst, maar dan wel 
kindvriendelijk. Afgelopen advent was toch wel heel 
bijzonder. Het ging elke week weer over een sterke vrouw 
uit de bijbel. Vier weken lang met elke week een bijzonder 
verhaal, hoe leg je dat uit aan kinderen? En hoe geef je ze 
iets mee om over na te denken als inspiratie, voorbeeld 
voor in het dagelijkse leven? Want een verhaal vertellen 
en voorlezen is 1, maar begrijpen kan soms moeilijk 
zijn. Daarom hebben wij tijdens elke adventsweek een 
levend standbeeld in de kerk gehad die de sterke vrouw 
na beeldde. Wat was dat mooi om te zien en de kinderen 
waren erg onder de indruk. Bedankt Henny, Sjoerdje en 
Elisabeth. Ik had zelf denk ik niet zo lang stil kunnen 
staan Door het standbeeld en voorwerp dat elke week 
weer veranderde, bleef het zowel bij de kinderdienst als 
in de gewone dienst interessant (al zeg ik het zelf ). Na 
het verhaal van een leidster konden de kinderen aan hun 
project werken. Het thema levend licht, met elke week een 
verhaal, hebben wij uitgewerkt in een waxinelichthouder.

Naast het advent project hebben wij als leidsters bedacht 
om een kerstfeest te houden. Deze was voor iedereen 
toegankelijk en werd gehouden op kerstavond. Wat heeft 
iedereen hard gewerkt hieraan en deden de kinderen (die 
het leuk vonden om mee te helpen) ook erg hun best. Er 
was veel publiek van buitenaf. Dit was heel leuk om te 
zien! Na het feest heeft iedereen kunnen genieten van een 
warme kop chocolademelk en een koekje. Dankzij de hulp 
van Joke, Henny en Yvonne hebben wij er iets heel moois 
van kunnen maken. Wij bedanken ook iedereen die hieraan 
heeft meegeholpen, waaronder hulp bij installatie, drinken, 

EIgEN KERKNIEuwS

voorbereidingen van de TV (die echt heel zwaar was) 
Mariëlle en Sjoerdje voor de leuke kinderboeken en de 
mensen die hebben geholpen met opruimen. Onze dank 
is groot. Zonder jullie was het feest niet gelukt!  Onder het 
bericht vinden jullie een aantal foto’s van het feest.

Vanaf 15 januari is er weer kinderkerk. We beginnen het 
jaar weer gezellig en kijken uit naar nog heel veel kindjes 
die bij ons altijd van harte welkom zijn. Hou vooral de 
nieuwsbrief in de gaten voor meer info. Mocht je nou 
vragen hebben over een kinderdienst neem vooral contact 
op met mij of Elisabeth. Mijn nummer is 0640830333. 

LIEFS DELEILAH

kliederkerk

Wat is Kliederkerk? Samen met kinderen van 0 tot 12 
jaar én volwassenen, ontdekken, vieren en eten. Door 
middel van leuke, ook kliederige activiteiten, komen we 
in aanraking met een verhaal uit de Bijbel. In een korte 
viering lezen, praten, bidden en zingen we er over. We 
sluiten de middag af met een gezamenlijke maaltijd.

Zondag 15 januari nodigen we jullie uit om hieraan mee te 
doen! 
Het Thema is: SPOORZOEKEN; God laat overal zijn sporen 
achter, ook in de kerk gaan we op zoek naar sporen en 
we gaan ook zelf onze sporen achterlaten. Nieuwsgierig 
geworden?
Om 15.30 uur staan de deuren van de Ichthusburcht, 
Fahrenheitstraat 37, open om de kinderen met hun ouders 
of grootouders te ontvangen. Om 17.30 uur is het weer 
afgelopen. Opgeven is wenselijk! Dat kan tot 14 januari bij 
Tjaltje via de mail; tjaltje.plug@gmail.com 
We hopen jullie allemaal te zien!  

HET KLIEDERKERK TEAM
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Van de jeugdouderling,

In de laatste kerkenraadsvergadering van 2 januari heb ik 
afscheid genomen als jeugdouderling.

16 jaar ben ik jeugdouderling geweest en wat kijk ik 
terug op een prachtige tijd. Veel kinderen die ik groot 
heb zien worden, zijn nu vader of moeder, hebben een 
mooie baan, studeren in een grote stad of zitten (nog) 
op het voortgezet onderwijs hier in de buurt. Ik heb 
samengewerkt met verschillende dominees, want er 
gingen en kwamen weer nieuwe herders. 

Vele activiteiten zijn er georganiseerd. Ik zal er eens 
een paar opnoemen: catechisaties, Silvesteravonden, 
afsluitingen aan het einde van het seizoen met laser 
gamen, bowlen en gourmetten. En niet te vergeten 
de pakjesavonden bij mij thuis, film kijken, gezellig 
samen zijn, spelletjes doen, praten over zingeving en 
de toekomst, Tableau Vivant met Pasen, Kerstvieringen 
en pas nog Sirkelslag, waren een succes. Maar ook de 
grotere projecten als de herdertjestochten, de Passion 
en de musicalgroep Jakob, waarbij een deel van de 
jongerengroep aanwezig was, was een prachtig middel 
om de boodschap van God op een andere manier door te 
vertellen. En recent nog de kinderkerstviering met zoveel 
jonge kinderen met hun (groot)ouders; het overtrof mijn 
stoutste verwachtingen.

De samenwerking met de Ichthuskerk en de gemeente in 
de Velserbroek en Santpoort, is ook weer een mooie stap, 
die pas gezet is. 

Eens op zondagochtend zei een wat ouder gemeentelid 
tegen mij: ”Waarom ben je jeugdouderling, er zit toch geen 
jeugd in de kerk”? Ik verdedigde de jeugd en mijzelf altijd 
met: “Nee, op zondagochtend om 10.00 uur niet, maar kijk 
eens als we wat organiseren voor ze….”

En nu na 16 jaar zal ik in de zondagochtenddienst van
29 januari officieel mijn taak als jeugdouderling 
neerleggen. Ik hoop dat jongeren die dit lezen of het van 
hun ouders horen, in deze dienst aanwezig willen zijn.
een soort van reünie, met daarna koffie in de
goede herderzaal !!

En nu niets meer? Ja hoor, voor projecten met en voor 
kinderen en jongeren mag je mij altijd vragen.
Een lieve groet met een kleine traan,

YVONNE

Zondag 5 februari - Werelddiaconaat -
Pakistan

vaktraining voor jongeren 
Op 2 februari is het zeventig jaar geleden dat in Nederland 
de watersnoodramp plaatsvond. Pakistan was een van de 
landen die meteen te hulp schoot door geld in te zamelen. 
Met een collecte voor Pakistan doen we iets terug voor 
mensen in dit Zuid-Aziatische land die onze hulp nodig 
hebben. 

In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie jongeren, onder wie 
schoolverlaters, met vakopleidingen en leningen. Na het 
afronden van de opleiding krijgen jongeren begeleiding bij 
het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt 
Kerk in Actie jongeren die een universitaire studie willen 
volgen om zich voor te bereiden op de toelatingstest die 
daarvoor geldt.

Het doel van dit project is niet alleen om jongeren 
economisch zelfstandig te maken, maar ook om jongeren 
met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar te 
brengen, waardoor er meer onderling begrip ontstaat. 

Zondag 12 februari – noodhulp - ethiopië

collecte voor noodhulp en rampenpreventie in 
ethiopië 

Recent dreigt voor 23 miljoen mensen in Ethiopië, Kenia en 
Somalië hongersnood. Door aanhoudende, uitzonderlijke 
droogte gaan gewassen dood en sterven dieren. Volgens 
de Verenigde Naties is de situatie in de Hoorn van Afrika 
sinds 1981 niet zó nijpend geweest. Via het internationale 
kerkelijke netwerk van Kerk in Actie kan met onze bijdrage 
water en voedsel uitgedeeld worden, vooral aan de meest 
kwetsbaren.

Daarnaast steunen we daarmee ook rampenpreventie: 
boeren en boerinnen leren vruchtbare grond vasthouden, 
de bodem irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die 
tegen droogte kunnen. Ze gebruiken een weeralarm om te 
zien wanneer ze kunnen planten en oogsten. Ook leren ze 
andere bronnen van inkomsten (een eigen bedrijf), zodat 
ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt. 

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
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meditatieve wandeling

Op 19 februari 
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 PLUGR

open Venstermiddag

Donderdag 16 februari is er 
weer een bijeenkomst van 
het Open Venster.
Mevr. Geeri Bakker komt ons 
vertellen over haar leven 
als stewardess. Zij heeft 
jarenlang bij de KLM gewerkt 
en kan ons hier veel over 
vertellen en laten zien.
De middag begint om 14.00 uur in de Ichthusburcht in 
IJmuiden.

Mocht U moeite hebben met vervoer, dan kunt u bellen 
met Mevr.Roodzant, tel: 0654264671.

U bent van harte uitgenodigd.

Met een hartelijke groet,
HET BESTUUR VAN HET OPEN VENSTER

nieuws vanuit de beroepingscommissie

De beroepingscommissie is zich actief aan het 
voorbereiden op het beroepen van een predikant. Zodra 
er duidelijkheid is over het aantal uren dat beschikbaar is, 
wordt een advertentie geplaatst.

We hopen snel vervolgstappen te zetten, leidend tot het 
verwelkomen van een nieuwe predikant in onze gemeente. 
Van het verloop van het proces houden we u op de hoogte. 
Mocht u vragen hebben, wendt u zich dan tot één van de 
leden van de commissie.

De beroepingscommissie bestaat uit de volgende leden:
• Piet Dalebout, voorzitter
• Thera Talens, secretaris
• Yvonne Bax
• Ineke de Jong
• Esther Filius
• Mariëlle Manten
• Peter de Bruijn
• Arend Selier

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. 
               
Zondag 19 februari  2023
verbraak | van bijnen + nienke dingemans: 
“Hoe een meisje van 14 de blues kreeg!“

De twee singer/songwritende multi-instrumentalisten 
joost verbraak (bekend van o.m. Ralph de Jongh en 
Swamp Dogg) en jan van bijnen (bekend van o.m. Freek 
de Jonge, Rob de Nijs en Jim Keller) produceerden vorig 
jaar Nienke’s door critici jubelend ontvangen debuut-EP 
“Devil On My Shoulder”.

nienke dingemans, inmiddels 17 jaar, heeft ondanks haar 
jonge leeftijd een krachtige en doorleefde zangstem met 
karakter. 

verbraak | van bijnen werden ooit ‘de kleinste big band 
van Nederland’ genoemd. Samen zetten ze een compleet 
bandgeluid neer met o.m. slidegitaar, drums, trompet, 
sousafoon, banjo en hammondorgel.

Samen met nienke dingemans brengen zij een muzikale 
ode aan hun inspiratiebronnen: De mensen achter de 
oeroude blues van de katoenvelden van Mississippi, de 
city blues die halverwege de vorige eeuw in chicago 
ontstond. Daarvan een hedendaagse versie. Dit alles mét 
de groeten uit Grollo…

Zo klinken parels uit de geschiedenis van de rootsmuziek 
in combinatie met eigen werk, dat daar naadloos op 
aansluit. Fris maar doorleefd en bezield. Echte muziek!
De verhalen tussen de liedjes door zijn soms ontroerend, 
soms ronduit komisch, maar altijd geven ze het geheel 
nog meer kleur en diepgang.
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rekenIng & VerantWoordIng
Herdertjestocht 2022

Anders gezegd: spetterende zang, bezwerend gitaar- en 
blaaswerk en intense ritmes. Ontdek “Hoe een meisje van 
14  de blues kreeg!”

Trailer:  https://youtu.be/dzma1egfsk0

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: € 15,00 inclusief een drankje. Kaarten zijn te 
bestellen bij voorkeur via de website
www.engelmunduskerkoudvelsen.nl of anders telefonisch 
06 189 21 501.     

reaparatie orgelpijpen

Op 9 januari heeft het orgelbedrijf S. de Wit de door 
loodpest aangetaste orgelpijpen verwijderd en 
meegenomen voor reparatie. Aan de in 2019 gemarkeerde 
10 pijpen werd nog een 11e toegevoegd.

Een van de kleinere pijpen was ook in een knip gezakt.
De reparatie neemt ca. 2 weken in beslag. Volgens de 
orgelbouwer S. de Wit zal het orgel in de tussenliggende 
periode ondanks de lichte handicap normaal klinken.

DIcK DE HAAN
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Wat was het koud, maar wat hebben we kunnen genieten: 
van de kinderen, die in grote getale (125 kinderen!) 
kwamen met hun ouders, opa’s, oma’s, en anderen.

Zij kwamen vol verwachting, het was spannend, maar 
ze hadden soms wel een vermoeden van wat ze gingen 
aantreffen: Romeinen, schapen, het kindje Jezus bij Maria 
en Jozef. Ze begonnen in groepen van 25 kinderen aan 
hun avontuur. 

Ze haalden hun paspoorten met naam en stempel op. 

Ze ontdekten de schapen. En daar was 
ineens de engel!

De engel verwijst hen naar de bijzondere 
geboorte en ze vertrekken naar het 
hotel.

Daar hebben ze het kind niet gezien, maar er zijn nog 
andere opties. Maar ze worden tegengehouden door een 
brute Romein, die net bezig is de Wijzen de doorgang 
te versperren. De kinderen zorgen ervoor dat de Wijzen 
verder kunnen; omdat zij wel een  paspoort hebben, mag 
het. Ze krijgen allemaal een stempel.
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Eindelijk zien ze de ster en komen ze de kerk binnen. De herder laat 
hen nog wat mooie kerstliedjes zingen en ze zien de stal met het 
kindje bij Maria en Jozef.

Met dank aan de vele vrijwilligers voor alle rollen (zie 
eerste foto), maar ook voor de warme chocomel, die meer 
dan welkom was, de maker van de prachtige stal (van 
Wybren), de zoutstrooiers die hard nodig waren, de koster 
die zorgde dat de stoppen niet doorsloegen, de vuurmaker, 
enzovoort: het was hartverwarmend (ook hard nodig, 
gezien de kou) dat iedereen meewerkte om dit tot een 
succes te maken. En een succes is het geworden. 

Dankjewel allemaal!

kerstattentie

Na afloop van de kerstnachtdienst 
is er aan de bezoekers een 
kerstattentie uitgedeeld.

Op het toegevoegde kaartje 
met de Engelmunduskerk stond 
het mooie naamgedichtje :

kind in de kribbe
ere zij God
roept ons op
samen mens te zijn
tot er vrede is

De beginletters vormen samen het woord KERST.

Een dank aan de dames : Ineke de Jong, Ineke van Ee, 
Tienke v.d. Putte, Marja Wouda,
Liesbeth vd Lugt voor het maken van deze attentie.

DE DIAcONIE

Bloemengroet

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

18 dec. Dhr. te Beest
25 dec. De predikanten en de koster
1 jan. Mevr. Massereeuw-van Ooijen
15 jan. Mevr. Jongman-Mondria en Mevr. de Haan-Sies
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samen onder eén dak dag

Zondag 8 januari was het dan zover, onze eerste SOED dag 
samen met de Ichtuskerk.
Tussen 10 en 10.30 uur druppelden de bezoekers binnen 
in de Ichtusburcht en werden zij verwelkomd met koffie/
thee en koek.

Deze dag was bedoeld om nader met elkaar kennis te 
maken en hoe kun je dit beter doen dan
met gezamenlijke activiteiten. Men kon kiezen of men in 
het gelegenheidskoor met Ben Helmers liederen wilde 

instuderen of met dominee cees Lous de vesperdienst, 
waarmee de SOED dag zou worden afgesloten, meehelpen 
voorbereiden. 

Voor de vesperdienst was het bijbelgedeelte over de 
Barmhartige Samaritaan gekozen. De ene groep besprak 
dit verhaal vanuit diverse invalshoeken, terwijl de zangers 
druk aan het repeteren waren met de liederen.

Daarna werd er een lekkere lunch geserveerd met kippen- 
en erwtensoep, brood en fruit. Vervolgens  stond er een 
creatieve activiteit op het programma. 5 groepjes kregen 
elk een schildersdoek en mochten het thema van de dag: 
"Wie help jij vandaag en wie helpt jou?" op het doek ten 
uiting brengen. Met de schilderskwast in de hand werd er 
druk overlegd hoe dit het beste aangepakt kon worden. 
Degenen die niet wilden schilderen konden blijven zitten, 
rondlopen en praten.

Voor de aanvang van de Vesperdienst kon men nog een 
kopje koffie/thee met een versnapering nemen en daarna 
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begon de dienst. Alle activiteiten van die dag kregen een 
plaats in de Vesperdienst: het koor zong de ingestudeerde 
liederen, een korte overdenking van cees Lous met de 
op- en aanmerkingen vanuit de voorbereidingsgroep en 
tenslotte werden de schildersdoeken getoond met een 
korte uitleg. 

Rond 15.00 uur was de SOED dag ten einde. Een 
geslaagde dag, die zeker in de toekomst voor herhaling 
vatbaar is.

DE VOORBEREIDINGSGROEP SOED DAG

uit de kerkenraadsvergaderingen van 21 november 2022 en 2 januari 2023       
In de vergadering van 21 november zijn de begrotingen 
van de kerk en van de diaconie door de kerkenraad 
vastgesteld. De kerkrentmeesters wijzen op de hogere 
energiekosten in de nabije toekomst. De diaconie heeft de 
gelden bestemd voor plaatselijk werk hoger begroot.

In de novembervergadering geeft jeugdouderling Yvonne 
Bax aan met ingang van het nieuwe jaar te stoppen als 
jeugdouderling. Ze geeft aan dat zij wel betrokken blijft bij 
een flink aantal activiteiten van onze gemeente die gericht 
zijn op de jeugd. In de vergadering van 2 januari hebben 
we Yvonne uitgezwaaid. De voorzitter stond met grote 
dank stil bij haar langdurige en enorme inzet voor het 
jeugdwerk van onze gemeente. 
In de novembervergadering meldt de diaconie dat er in 
samenwerking met de diaconieën van buurgemeenten 
veel is gedaan voor de vluchtelingen op het asielschip 
Silja Europa. 

De kerkrentmeesters melden dat er nog steeds weinig 
lezers van Samen hun abonnementsgelden betalen. 
Verder zijn de teksten van de begeleidende brieven bij 

Actie Kerkbalans goedgekeurd. In beide vergaderingen 
worden de kerkdiensten geëvalueerd.  

In de januarivergadering werden de leden van moderamen 
voor het jaar 2023 gekozen. Dat blijven: Anne Helmers 
(voorzitter) Liesbeth van der Lugt (diaconie), 
Joke Stam (scriba en consistorie), Nils Rasmussens 
(kerkrentmeesters) en ds. Kees Lous. 
In de januarivergadering blikten we ook terug op de vele 
activiteiten en kerkdiensten rond kerst en jaarwisseling. 
Het kinderkerkproject ‘Levenslicht’ met de levende 
standbeelden werd heel goed ontvangen. De caroldienst 
was een groot succes. De herdertjestocht op 17 december 
en het kinderkerstfeest in de vroege avond van
24 december liepen enorm goed: dit zijn zeker activiteiten 
om mee door te gaan. De kerstmorgendienst en de 
oudejaarsdienst werden minder goed bezocht. 

De opvoering van The Passion gaat in 2023 niet door:
de bezetting van de muziekpartijen was een probleem en 
ook enkele sleutelfiguren waren verhinderd om in 2023 
mee te doen. 
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NIEuwS uIT DE PaSTORIEËN
nIeuWs Van ds. lous

terugblik
In de afgelopen tijd zijn er heel wat bijzondere diensten en 
activiteiten geweest. Op enkele daarvan blik ik nu terug, 
zonder volledigheid na te streven.
Als eerste de herdertjestocht en het kinderkerstfeest. 
Beide activiteiten waren in de eerste plaats gericht op de 
kinderen van de basisschoolleeftijd. Evenals voorgaande 
keren was de deelname aan de herdertjestocht weer 
enorm. Ondanks de glibberige wegen was deze activiteit 
een doorslaand succes. Goed georganiseerd en - gelukkig 
- met droog weer en met een spannende route door het 
oude dorp. Hulde dus aan de organisatie en aan de vele 
vrijwilligers!
Hetzelfde kan ik voluit zeggen over het kinderkerstfeest 
in de vooravond van 24 december. Heel veel kinderen 

met hun ouders, of opa’s en 
oma’s wisten de weg naar 
onze Engelmunduskerk 
te vinden. Voor de 
coronaperiode was het al 
een wens van de kinderkerk 
om het kinderkerstfeest 
los te koppelen van de dienst op eerste kerstdag, om er 
op die manier een 100% kinderkerstfeest van te maken. 
corona gooide eerst roet in het eten en in 2021 was er 
vanwege allerlei coronamaatregelen, maar beperkte 
toegang mogelijk. In 2022 mocht alles weer, zodat we 
heel veel kerkgangers, vooral jong, maar ook oud, konden 
verwelkomen. Een dergelijke dienst moeten we er de 
komende jaren zeker in houden! Kinderkerkleiding en 

Vanwege het nieuwe beleidsplan is het noodzakelijk om 
de profielschetsen van de gemeente en de predikant wat 
aan te scherpen en bij te stellen. De beroepingscommissie 
gaat verder met haar werk in januari. 

De kerkrentmeesters melden dat vanwege de hoge 
energiekosten het energiegebruik in de kerkelijke 
gebouwen nauwkeurig gemonitord wordt, dat er is 
overgestapt naar een andere energieleverancier en dat 
het stookregime voor de kerk het wijkgebouw fors is 
aangepast. Deze maatregelen zorgen ervoor dat de 
stookkosten veel minder stijgen dan eerst verwacht. 

De beide huizen in de Meervlietstraat zijn weer verhuurd. 
Ds. Joke Zuidema brengt verslag uit van haar 
werkzaamheden. 

Vanwege het nieuwe kalenderjaar wordt de 
kerkenraadsvergadering van 2 januari besloten met een 
hapje en een drankje. 

DS. KEES LOUS

nieuws kerkrentmeesters

Het zal u zijn opgevallen dat de kerkverwarming een 
tandje lager is gezet. 
De aanleiding is de kostenstijging voor energie van 300%, 
een stijging van € 20.000 t.o.v. de afrekening van 2022. 

Het college van kerkrentmeesters heeft een aantal 
maatregelen genomen:

1) We zijn een beter contract aangegaan, waardoor we het 
“gat” van €-20.000 met € 10.000 hebben verkleind;

2) Het stookgedrag is aangepast. Een flinke besparing 
zal behaald worden met de aanpassing naar 12˚c als 
de kerk niet gebruikt wordt. Voor de samenkomsten 
verwarmen we tot max. 17 ˚c (was 18.5˚c);

3) Het vleermuizenluik in de noordgevel is nu gesloten 
voor de winterperiode en één van de ventilatieroosters 
in het dakgewelf is afgesloten;

4) Monitoren van gasverbruik. Sinds 26 november 
2022 wordt het gasverbruik en de buitentemperatuur 
dagelijks bemonsterd en leverde dit nu al inzicht in het 
effect van de aanpassingen;

5) Aanpassing gasmeterinstallatie. Er zijn meerdere 
argumenten om de huidige gasmeter in de hal van de 
toren te vervangen:

a. De stroom (kWh)meter in de meterkast is al digitaal 
en met een digitale gasmeter kunnen stroom en 
gas tegelijkertijd worden uitgelezen op een App en 
ontstaat er inzicht in het effect van maatregelen. 
Een slimme gasmeter is in de torenhal niet 
realiseerbaar;

b. De leiding van de gasmeter naar de cv-installatie 
ligt in de grond en loopt via de tuin om naar de 
noordzijde en komt via de keukenkelder naar 
binnen. Er is geen kennis over de uitvoering en 
conditie van deze in de grond gelegde leiding. 
Voor dit deel is de kerk verantwoordelijk en deze 
omstandigheid is zorgelijk.

 Met Liander is een traject gestart om een “slimme” 
gasmeter in de meterkast te installeren. De leiding naar 
de cv-ketels is dan inpandig en kan via de kruipruimtes 
aangelegd worden.

In december verbruikten we met 1111m3 flink wat gas, 
maar de benutting van de kerkruimtes was relatief hoog 
en het was de koudste maand sinds jaren. Nu het wat 
warmer is, verbruikt een verlaten kerk vrijwel geen gas en 
dat is precies de afstemming die wij voor ogen hadden. 

Namens het college van kerkrentmeesters,

DIcK DE HAAN
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nIeuWs Van ds. ZuIdema

nieuW jaar
Een nieuw jaar nodigt uit tot bespiegelingen. Ik heb 
in de kerkenraad een overzicht gegeven van mijn 
werkzaamheden in de gemeente tot nu toe. Vooral in het 
pastoraat ben ik actief geweest, maar daarnaast ook in het 
meewerken aan jeugdactiviteiten. Sommige activiteiten 
konden helaas geen doorgang vinden, soms door corona, 
soms door gebrek aan menskracht. Gelukkig zijn veel 
activiteiten wel gerealiseerd. Voor de tieners is er een 
samenwerking met vier kerken gestart: De Ichthuskerk, 
Engelmunduskerk en de kerken van Santpoort/Velserbroek 
werken nu samen hierin. In het nieuwe jaar willen we die 
samenwerking uitbreiden voor de jongere kinderen. 
Binnen het pastoraat is de wijkindeling veranderd en zijn 
er inmiddels wijkcoördinatoren en contactpersonen actief. 
Hiermee hopen we het pastoraat een nieuwe en betere 
invulling te geven. 
Voor 2023 hoop ik dat de gemeente een invulling kan 
geven aan de vacature voor een predikantsplaats. Dank 
voor de goede wensen die ik vanuit de gemeente heb 

mogen ontvangen. Ik wens 
ieder van u een goed jaar 
toe. Dat we samen invulling 
mogen geven aan dit jaar op 
een zinvolle, vreugdevolle en 
toekomstgerichte wijze!

herdertjestocht
De herdertjestocht is geslaagd. Het was koud en glad, 
maar we konden toch gaan. Veel kinderen en ouders of 
grootouders hebben ervan genoten! Elders in dit blad vindt 
u een verslag hiervan. 

Wel en Wee
De operatie van Marry Rietkerk is gelukt en haar zicht 
is beter geworden. Daar zijn we natuurlijk met haar heel 
dankbaar voor!

Hartelijke groet,
DS. JOKE ZUIDEMA

vrijwilligers: bedankt voor alle inzet: het resultaat was 
ernaar!

Ik steek nu de jaargrens over en kom uit bij de samen-
onder-één-dakdag van 8 januari. In de Ichthusburcht 
kwamen we als gemeenten rondom de Engelmunduskerk 
en de Ichthuskerk samen rondom het thema: ‘wie help ik 
en wie helpt jou?’ Doel was om elkaar als gemeenteleden 
van beide gemeenten beter te leren kennen. In de ochtend 
besprak één groep het verhaal over de barmhartige 
Samaritaan met ondergetekende, terwijl de andere grote 
groep liederen ging instuderen met Ben Helmers. Alles 
werd verwerkt in de vesperdienst die ’s middags gehouden 
werd. Vervolgens was er een prima maaltijd met soep en 
broodjes. In de middag vierde de creativiteit hoogtij: vijf 
kleinere groepen maakten schilderijen rondom het thema 
waarover tijdens de vesper een toelichting werd gegeven. 
Nog een andere groep maakte kaartjes met bemoedigende 
teksten, die de deelnemers uitgereikt kregen bij het 
uitgaan van de dienst. Ook hier kunnen we terugkijken 
op een bijzonder geslaagde dag met veel dank aan de 
voorbereidingsgroep.

oecumenische dienst op 22 januari
Op 22 januari is er een oecumenische dienst in onze eigen 
Engelmunduskerk. Uiteraard vieren we in deze dienst 
ook het Heilig Avondmaal met onze medegelovigen uit 
de oecumene. De oecumenische dienst in januari wordt 
altijd gehouden vanwege de week van gebed voor de 
eenheid van de christenen. Voor het tafelgebed is uit 
ons dienstboek een orde gekozen, die de nadruk legt 

op eenheid. Voorgangers zijn pastor Josain Ninaber, 
pastoor Münch en ondergetekende. Bijzonder is dat er 
maar liefst vijf gemeenten/parochies meedoen in deze 
dienst: de parochie rondom de RK Engelmunduskerk in 
Driehuis, de OK parochie rondom de Engelmunduskerk 
in Oud-IJmuiden, de Nieuwe Kerk aan de Kanaalstraat, 
de gemeente rondom de Ichthuskerk en als laatste onze 
eigen gemeente. In die dienst wordt er ook medewerking 
verleend door een voor deze dienst samengesteld 
gelegenheidskoor olv. Marlie Durge, dirigente van het OK 
kerkkoor. Een gedrukte orde van dienst is dan aanwezig.

doopdienst op 19 februari
De dienst op 19 februari belooft een mooie en dankbare 
dienst te worden: de Heilige Doop wordt dan bediend 
aan Hanna van de Bos en aan Lotus Hartendorf. Twee 
kinderen worden door de doop ingelijfd in het lichaam 
van christus, de gemeente. Ook dan ga ik proberen een 
gedrukte orde van dienst te verzorgen.

dank en groet
In de laatste periode van 2022 mochten wij als gezin van 
velen van u weer ‘de beste wensen’ ontvangen, soms 
opgeschreven op zorgvuldig zelfgemaakte kaarten. 
Hoewel laat vanaf deze plaats, ieder een goed en zinvol 
2023 toegewenst. Hopelijk kunnen we elkaar in het 
jaar dat nu net begonnen is,  vaak ontmoeten bij allerlei 
activiteiten in de breedste zin van het woord rondom onze 
Engelmunduskerk. Een hartelijke groet vanuit het
’t Roode Hart 9.

DS. KEES LOUS
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wIJ HEBBEN gELEZEN
gewond land

ooit had ik een belg op de nederlandse televisie tekeer 
horen gaan over de noordzeekust in zijn land: het is één 
lange rij flatgebouwen. onlangs ging ik er zelf kijken en 
reisde vijf dagen van zuid naar noord. ik was voor een 
nieuw boek op zoek naar wat er nog over was van vroeger 
dagen, en de verhalen die daarover te vertellen zijn.

Vanuit het Franse Duinkerken kwam ik met de bus aan in 
De Panne, waar ik overstapte op de beroemde kusttram, 
die me uiteindelijk in Knokke-Heist zou brengen. In De 
Panne is het meteen raak. Hoge appartementsgebouwen 
domineren het dorpsgezicht. Hier en daar staat nog een 
barokke villa eenzaam ingeklemd tussen het beton, als 
een holle kies die ze vergeten zijn te trekken. Het strand 
ligt er niettemin aantrekkelijk bij; op de Zeedijk scharrelen 
Franssprekende gepensioneerden gemoedelijk rond.
De volgende dag kom ik aan in Nieuwpoort dat iedereen 
kent van de slag in 1600, maar wat niemand weet te 
liggen. Terwijl ik naar het belfort wandel, valt me iets op. 
De oude gebouwen, die hier wat ruimer aanwezig zijn, zien 
er mooi gerestaureerd uit. Te mooi, het doet me denken 
aan Ieper. In 1918 stond er van die stad nauwelijks meer 
een muur overeind. Als je er nu komt, is het één groot 
eerbetoon aan de Belgische veerkracht. De stad is bijna 
volledig herbouwd, maar voor je gevoel loop je door een 
legostad.

Ook Nieuwpoort is zwaar beschadigd geraakt, dat kunnen 
de restaurateurs niet verhullen.
In Nederland gaan we er misschien gemakkelijk aan 
voorbij maar in België zijn de verwoestende krachten van 
de oorlog twee keer vlak na elkaar over het land geraasd. 

Met name hier in de Westhoek zijn de wonden nog goed 
zichtbaar. De bouwwoede van later jaren maakte het 
slechts af. Zo veel waardevolle oude gebouwen stonden er 
niet meer.
In de Grote Oorlog was de bijkomende schade van 
wapengeweld enorm, de precisie ontbrak, de manier van 
vechten was nog niet aangepast aan wat wapens konden. 
In de Tweede Wereldoorlog werd de techniek misschien 
iets beter gehanteerd maar de verwoestingen waren 
nauwelijks minder intens. Inmiddels is de wapentechniek 
zo geavanceerd geworden dat een doelwit van grote 
afstand heel precies geraakt kan worden. Bijkomende 
schade kan beperkt blijven. Bovendien, we kunnen ook 
digitaal oorlog voeren.
Zo ruig als het er tachtig jaar geleden aan toeging, zouden 
we dus wel niet meer meemaken. Er is veel veranderd, het 
is niet meer nodig, dacht ik tenminste. Tot voor kort…

Toen in februari de eerste beelden uit Oekraïne 
binnenkwamen, was de ontnuchtering groot. Als de 
Oekraïners te zijner tijd terugkeren naar hun steden en 
huizen is het maar de vraag wat er nog van over is. Over 
tachtig jaar zullen ze de wonden in de straten nog altijd 
kunnen aanwijzen. Er mag in de techniek veel veranderd 
zijn, de mens is hetzelfde gebleven. Oorlog haalt het 
slechtste in de mens naar boven, er moet en zal vernietigd 
worden.

ARIE KOK
ScHRIJVER/JOURNALIST

(OVERGENOMEN UIT WOORD& DIENST)

BERICHTEN VaN ELDERS
de messiah van Händel door oratoriumkoor kennemerland

Op 25 februari 2023 wordt de Messiah van Händel uitgevoerd door het
Oratoriumkoor Kennemerland onder leiding van Annelies Smit.
Het concert vindt plaats in de Philharmonie te Haarlem en de aanvang is 19.30 uur.

Solisten: sopraan: Lauren Armishaw
 Alt: Esther Kuiper
 Tenor: Peter Vos
 Bariton: Berend Eijkhout
 Orgel: Gerrie Meijers

Met medewerking van Het Promenade Orkest.

Toegang: € 35,00 

Kaartverkoop Kassa Philharmonie: www.theater-haarlem.nl of 023 512 12 12 ( ma-za 13.00  -17.00 uur) 



foto loek anderson     tel. 0255 53 58 18

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

drukkerij elta                tel. 0255 51 11 91

Sterk in grafische communicatie!

• drukwerk

• XXl print (tot 30 mtr.)

• flyers & folders

• spandoeken

• gelegenheidskaarten

• ontwerpen

• posters

• scripties

• stickers

JAAR

60

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


