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Pastor                                                                                                      door Bernadette Boom-Sicking 

 

Al bijna acht maanden heb ik als pastor mogen meedraaien binnen de KIJ.  

Op de nieuwjaarsbijeenkomst heb ik gezegd dat ik aan de andere kant van de tunnel licht zag, 

maar dat de tunnel voorlopig dicht zou gaan! Het was aan mij om nieuwe wegen te vinden naar 

deze, voor mij nog onbekende plek in Heemskerk. Ik kocht een vouwfietsje en maakte heel wat 

reisjes naar Heemskerk met de trein, met of zonder fiets. Ik kwam bij veel mensen thuis in 

Heemskerk, Beverwijk, Uitgeest en zelfs een keer in Zaandijk. Vaak werd mij spontaan een lift 

aangeboden door iemand van de KGIJ, van of naar het station. Ik werd geïnspireerd door 

enthousiaste mensen met zoveel goede ideeën! De maandelijkse viering was elke keer weer 

een feestje waar ik, samen met anderen, naar toe werkte. De teksten, de liederen, het breken 

en delen van brood en wijn was steeds weer anders, maar bijzonder. Deze manier van vieren 

beviel me goed, al moest ik wel wennen aan het feit dat ik tijdens de viering geen voorganger 

hoefde te zijn en gewoon tussen de mensen mocht gaan zitten.  

Ook mocht ik drie huiskamergesprekken begeleiden die, tot mijn verrassing, steeds zeer goed 

bezocht werden. Mooi om te mogen doen!  

Ik maakte kennis met een fijne pastoraatsgroep waarin niet alleen aandacht is voor kwetsbare 

mensen uit de gemeenschap, maar waar je ook een luisterend oor kunt vinden voor je eigen 

zorgen en vragen. 

Ik was te gast bij de vrouwengroep die elke keer weer een nieuw onderwerp onder de aandacht 

brengt voor een vaste kern van vrouwen die daar al jaren met veel plezier naartoe gaan. 

Ik was bij de vergaderingen van de kerngroep, waar alle activiteiten van de afgelopen maand 

steeds geëvalueerd werden. Alles werd en wordt bijgehouden, wat veel werk met zich 

meebrengt.  Maar de kerngroepleden bleken toch nog energie over te hebben voor een etentje 

als afsluiting van het seizoen waarbij iedereen een eigen gerecht meebracht. Erg lekker én 

gezellig! 

Wat ik ervaren heb bij de KGIJ is de warmte en de vriendschap tussen mensen waardoor er 

veel mogelijk is. Of het nu gaat om vieren, rouwen, het delen van blijdschap of verdriet, het 

wordt allemaal gedragen door de gemeenschap. Er is werkelijk aandacht voor elkaar. Heel 

waardevol! Ik vind het een eer om voor zo'n gemeenschap te mogen werken! 

 
 
 

Bulletin                                                                                                   door Kees de Boer 
   
Het afgelopen seizoen zijn tien bulletins verschenen, die steeds met veel enthousiasme worden 

gemaakt door Kees de Boer en Bernadette Pilanen, stevig ondersteund door Judith Vleer, Daan 

Simoons en Marieke Tromp. Samen vormen zij de Bulletinredactie. 

Dit seizoen heeft de redactie niet vergaderd, we hadden het over de vakantie getild. Normaliter 

volstaat een emailronde of kort overlegje na een viering/ontmoeting. 

Ook dit seizoen continueren we de rubrieken  'Beleefd en aanbevolen' en 'Van Alles & Nog Wat' 

omdat de vaste ploeg voor 'Beleefd en aanbevolen' (Lenie, Jan, Go, Henk en Dick) nog immer 

enthousiast daar invulling aan geeft en ook 'Van Alles & Nog Wat' gaat goed van KGIJ-er naar 

KGIJ-er. Het Bulletin is er door en voor de leden van de KGIJ. Jullie worden daarom van harte 

uitgenodigd een bijdrage te leveren! 
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Kerngroep                                                                                                      door  Ina Simoons 

 

Ook dit seizoen kwam de kerngroep weer maandelijks bijeen bij een van de leden thuis onder 

roulerend voorzitterschap. In de eerste maanden waren er naast de gebruikelijke agendapunten 

twee zaken die vooral de aandacht hadden.  

In de eerste plaats de werving en aanstelling van een pastor in de door vertrek van Clementine 

van Polvliet ontstane vacature voor 8 uur per week. In de extra ledenvergadering van 1 juli 2015 

werd een sollicitatiecommissie vastgesteld. In november kwam de voordracht van Bernadette 

Boom-Sicking in de kerngroep, die deze voordracht overnam en aan de leden bekend maakte.  

In de nieuwjaarsontmoeting in januari 2016 maakte Bernadette kennis met de daar aanwezige 

leden en in de viering in januari hield zij haar eerste toespraak in de KGIJ. Van september 2015 

tot januari 2016 werden gastsprekers gevraagd voor de toespraak in de vieringen. 

Het andere punt betrof aandacht voor de samenwerking met de Verenigde Doopsgezinde 

Gemeentes IJmond (VDGIJ). Uit enkele oriënterende gesprekken bleek dat sommige 

inhoudelijke kanten wel aansloten, maar de praktijk bleef onduidelijk. Verdeelde meningen in de 

najaarsledenvergadering, de sabbatical van ds.Pieter Post gedurende een groot deel van het 

seizoen en aansluitend de bekendmaking van zijn vertrek uit de IJmond maakten dit punt van 

minder belang in de loop van het jaar. We blijven elkaar wel wederzijds informeren. 

In de najaars- en voorjaarsledenvergadering werd aandacht gevraagd voor de samenstelling 

van de kerngroep. In de najaarsvergadering namen we afscheid van Aad Hooreman als 

kerngroeplid en werd Ria Emanuel gekozen als nieuw lid. De overige leden werden herkozen, 

zij het dat 2 leden i.v.m. de continuïteit voor een gedeelte van de volgende periode wilden 

aanblijven. In de voorjaarsledenvergadering werd daarom duidelijk gemaakt dat de functie van 

secretaris in november 2016 opnieuw zal moeten worden ingevuld. In de kerngroep is daartoe 

een lijstje met taken en activiteiten van de secretaris opgesteld. 

In de voorjaarsledenvergadering besteedden we aandacht aan het 45 jarig bestaan van de 

KGIJ met een KGIJ-quiz en een drankje en een hapje. 

Alle werkvelden van de KGIJ (vieringen, ontmoetingen, koor, werkgroepen etc.) kwamen elke 

kerngroepvergadering aan de orde.  

Met ‘maatschappelijke activiteiten’ als opvolger van Polka lukte het dit seizoen nog niet om de 

goede vorm te vinden. Behoefte was er vooral aan een persoon die als antenne wilde 

functioneren. Borg staan vond dit seizoen plaats in een ontmoetingsbijeenkomst met eenzelfde 

opzet als de voorgaande twee jaren. 

Een draaiboek voor de handelwijze van pastor en kerngroep bij overlijden van een KGIJ-lid 

werd door de kerngroep aangepast. 

We zijn in een rustiger KGIJ-vaarwater gekomen en de kerngroep hoopt op een bruisend, 

gloedvol en inspirerend KGIJ seizoen 2016-2017, samen met onze nieuwe pastor. 
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Werkgroep Vieringen                                                             door  Lenie Dijkstra 
                                                        
Als werkgroep kwamen we twee maal bij elkaar. 17 november 2015 en op 14 juni 2016. Als 

hoofdzaak worden de komende vieringen besproken en de groepjes geformeerd die de 

vieringen gaan voorbereiden. 

Tijdens de tweede bijeenkomst bespraken we een vraag die ons door de kerngroep werd 

aangereikt. Of wij willen nadenken en bespreken of wij de liturgie die we nu tijdens de vieringen 

gebruiken nog wel passend vinden.  

De actualisering is beslist niet iets wat bij elke viering moet. De voorbereiders van de viering 

kunnen zelf beoordelen of er bij de viering een actualisering past. Ook heeft men als 

voorbereidingsgroepje de mogelijkheid nieuwe manieren in de liturgie  te brengen. Jan 

Henneman opperde om vieringen, voorbereid door de Dominicus-groep te gebruiken. We 

hoeven niet alles na te doen, maar het gaat om een houvast hebben om dat dan aan te passen 

aan onze situatie. 

Vanuit de werkgroep vieringen kwamen enkele voorgangers bij elkaar om een gezamenlijk 

uitgangspunt te zoeken voor de komende vieringen, “DE RODE DRAAD”. 

Op deze bijeenkomst op 26 januari was Bernadette Boom voor het eerst in ons midden, waar 

we erg blij mee waren. Zij zegde toe dat iedere voorbereidingsgroep voor het begin van de 

besprekingen informatie zal krijgen over het onderwerp. 

De “De Rode Draad” Voor de vieringen van 26-01-2016 tot en met  25– 06-2016 werd: “ZIJN WIJ 

ZELF VREEMDELING OP AARDE?” 

De tweede bijeenkomst vond plaats op 5 juli jl. De “RODE DRAAD” voor de komende vieringen 

tot en met januari 2017 is: “DE WERELD, DAT ZIJN WIJ”. 

 

Doordat Clementine onverwacht bij de KGIJ weg ging moesten we in het najaar snel op zoek 

naar mensen die bij ons een toespraak konden verzorgen. Maar als je in nood gezeten geen 

uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten Jan Tulp en Jarek Kubacki verlaten u niet. Zij waren direct 

bereid een toespraak te houden. Ook Jan Henneman wilde wel een aantal sprekers vragen, 

Bertus Stuifbergen zegde zijn medewerking toe. 

 
Op 26 september was de eerste viering, de Vredesviering, het thema was VREDE VERBINDT. 

Pieter Post hield de toespraak. Het verhaal van Achab en Isebel die de wijngaard van Naboth 
wilden hebben. Een klassiek verhaal over macht, verraad, moord en over landjepik. 
 
31 oktober hield Jan Tulp de toespraak Titel van de viering “DOORLEVEN” Tijdens de viering 
herdachten wij de mensen die er niet meer zijn. De schriftlezing was uit  2Samuel 1: 17-27 
Een klaaglied van David die rouwt om de dood van Saul zijn tegenstrever en om Jonathan zijn 
vriend. 
 
28 november was de eerste-advent viering, toespraak van Jarek Kubacki. Titel van de viering 
“WEK MIJN ZACHTHEID”. Lezingen: Logion77 uit Thomas evangelie en een gedicht van 
Henriette Roland Holst. 
 
24 december:  Kerstviering, Titel van de viering: ”IN HET BEGIN…” Jarek hield de toespraak. 
Lezing: Johannes 1: 1-18 en een gedicht van Joost Zwagerman. 
Zoals Maria, werk je mee aan de geboorte van God in deze wereld, God met ons - God voor 
ons. Jij, ik, wij allemaal. 
 
30 Januari 2016:   De viering waarin onze nieuwe pastor Bernadette Boom-Sicking haar eerste 
toespraak voor ons hield. 
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Titel van de viering, “ZIJN WIJ ZELF VREEMDELING?” Lezing uit Deuteronomium 10: 17- 19 en 
Hebreeën 11: 13- 16.  We zijn allemaal gasten op deze aarde. Het beloofde land moeten we 
zelf creëren voor iedereen. 
 
27 februari : Bertus Stuifbergen hield de toespraak, titel van de viering “ELKE ONTMOETING 

VERANDERT”.  Lezingen uit Exodus 3: 1- 7 en  Lucas 13: 6- 9 . 
Laatste zin uit de toespraak: Moge de ontmoeting met Hem ons veranderen en doen inkeren en 
omkeren naar zijn beeld. 
 
26 maart: Paasviering - titel van de viering “JE EIGEN KRACHT ONTDEKKEN” De Toespraak 
werd gehouden door Bernadette. Lezingen: Exodus 14 : 15- 31 en Lucas 24 : 1- 10. 
Dwars door alle lagen van ons bestaan blijft onze scheppingskracht aanwezig. Wij zijn allen 
lichtbrengers. 
 
30 april viering met als titel “ONDERWEG” De toespraak werd gehouden door Bernadette. 
Lezing uit Lucas  24 : 13 – 31. 
Het verhaal van de Emmaüsgangers is ook onze zoektocht naar volledig mens zijn.  
 
28 mei: Titel van de viering  “AANSCHIJN DER AARDE VERNIEUWEND”. 
Toespraak door Bernadette. Lezingen uit Matteus 6 : 25 – 34 en Ruth 1 : 12- 18. 
Liefde en vriendschap is het meest waardevolle wat we hebben. 
 
25 Juni Slot viering met als titel: “ONTZAGWEKKEND IS DEZE PLAATS”  Bernadette hield de 
toespraak -  de lezing was uit Genesis 28 : 10 – 24. 
We hebben genoeg om te delen, wie liefde geeft zal het ook ontvangen. 
 
Niet alleen de werkgroep vieringen zorgt voor de vieringen, ook het koor, de dirigent, de 
pianiste, de makers van het boekje en de mensen die de zaal geschikt maken voor onze 
vieringen. Iedereen HEEL HARTELIJK BEDANKT ! 
 

 

 

Koor KGIJ                                                                                                 door Judith Vleer         

 
Het koor, bestaande uit 23 leden, heeft een goed jaar achter de rug en oefent met veel plezier 

en inzet 3x per maand op de woensdagavond, zodat het in de vieringen ‘klinkt als een klok’. Dit 

alles onder de bezielende leiding van dirigent Jelle Jan  en Karin achter de piano. Er is een 

goede sfeer in het koor.  

De eerste viering van het seizoen was de Vredesviering op 26 

september 2015, het was een mooie bijeenkomst.  

Op 17 oktober 2015 heeft het koor meegewerkt aan de ontmoeting, 

met als thema ‘liederen en hun betekenis’. Een 5-tal mensen had 

een lied uit het liederenrepertoire van de KGIJ uitgekozen en 

vertelde wat het lied persoonlijk voor hem/haar betekende. Daarna werden de liederen – zo 

nodig eerst ingestudeerd – door gemeente en koor  gezongen.   

Op 31 oktober 2015 was er een mooie Herdenkingsviering, waarin door familieleden stenen op 

het herdenkingsbord werden geplaatst voor Jaap Pilanen, Miep Voerman en Gré van Diepen.  
Op 18 november 2015 repeteert Hans Timmer met het koor, omdat Jelle Jan naar Gent was om 

een prijs in ontvangst te nemen voor een poëziewedstrijd, waaraan hij had meegedaan.  
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Op 9 december 2015 repeteerde Hans weer met het koor, omdat Jelle Jan verhinderd was. Er 

werd hard gestudeerd op de liederen voor de Kerstviering, met behulp van diverse gastzangers 

van Tremenda, en door 2 gastzangers van het Liturgiekoor.  

Op 24 december 2016 was de Kerstviering, waar in totaal 8 gastzangers aan hebben 

meegewerkt. Ook Nienke, de kleindochter van Will van ’t Hoff, begeleidde het koor prachtig op 

viool bij een voor het koor nieuw kerstoratorium van Huub Oosterhuis.  

Op 7 maart 2016 vond de jaarlijkse koorvergadering plaats, een prima bijeenkomst.  

Op vrijdag 26 maart 2016 was de Lijdensmeditatie in het witte kerkje van Dijk en Duin. 

Traditioneel werkten de KGIJ en het koor weer aan deze viering mee.  

Op 26 maart 2016 was de Paasviering, waarbij 6 gastzangers van Tremenda het koor van extra 

ondersteuning voorzagen.  

Op 30 april 2016 heeft Hans Timmer het koor in de viering begeleid wegens vakantie van Karin.  

 

Op 22 juni 2016, de laatste repetitie van het jaar, heeft het koor aandacht besteed aan de 

naderende trouwdag van Karin en Arend op 1 juli 2016, door beiden met een speciaal hiervoor 

gemaakt lied toe te zingen, plus de overhandiging van een prachtige - door Ans gemaakte - 

geldcollage en een mooie bos bloemen.   

 

Op 25 juni 2016 vond de slotviering van het seizoen plaats, waar het lied voor Karin en Arend 

nog eens door de gemeente gezongen werd. Het was jammer dat Arend er deze avond niet bij 

kon zijn.  

Op 26 juni 2016 heeft het koor het seizoen afgesloten met een bezoek aan Graft en De Rijp.  

De vaste gastzangers waren ook uitgenodigd om mee te gaan.  

In De Rijp werd de groep gesplitst, een groep bezocht het Museum In ’t Houten Huis, twee 

andere groepen kregen onder begeleiding van een gids een rondwandeling door De Rijp. 

Daarna ging de hele groep met 2 boten op weg naar Graft (onderweg werd iedereen voorzien 

van thee/koffie/koek), waar een bezoek werd gebracht aan het kleinste snoepwinkeltje van 

Nederland (5,4 m2)!  Hier vertrok iedereen met een klein zakje snoep weer richting de boten om 

terug te varen naar De Rijp. Het was mooi weer en dus goed toeven op het water.  

Iedereen heeft van het uitstapje genoten.  

Daarna ging het richting de Stut, waar de dag werd afgesloten met een hapje (nou ja, zeg maar 

rustig een zeer uitgebreide hap) en een drankje. Iedereen had weer iets lekkers meegenomen 

en het smaakte heerlijk.  

 

Als laatste bedankte Han de organisatoren van het uitje met een bloemetje, bedankte iedereen 

in het algemeen voor de fijne samenwerking tijdens het koorjaar en bedankte in het bijzonder de 

gastzangers voor hun zangbijdrage tijdens de diverse vieringen.  

Tijdens de vakantieperiode heeft Marieke laten weten dat ze de afgelopen jaren met heel veel 

plezier heeft meegezongen in het koor, maar dat ze ermee stopt. Ze is aan een nieuwe 

zanguitdaging toe.   

De Klankbordgroep van het koor bestaat nog steeds uit Han Floor, Daan Simoons, Trees 

Kruidenberg en Judith Vleer. 
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Werkgroep Ontmoetingen                                                                door Anneke van Tongeren 
 
Deze werkgroep wordt gevormd door Truus Burghout, Margreet Luitjes, Jesèl Hooreman, 

Henriette Dekkers, Dick Hornberg, Luus Guillot en Anneke van Tongeren. 

Twee keer per jaar komt de groep in z’n geheel bij elkaar om de basis te leggen voor komende 

Ontmoetingen. Dan kiezen we zorgvuldig de thema’s en spreken af welk duo voor de uitwerking 

gaat zorgen. Zij bepalen dan verder de inhoud en de eventuele aanvulling in de vorm van 

muziek, een tekst, beeldmateriaal, een lied of een gedicht en zij kiezen een collectedoel. 

Tussendoor weten we elkaar te vinden als er een probleem opduikt bij de uitvoering. 

We zoeken bij de keuze van de thema’s een balans tussen informatieve onderwerpen en meer 

persoonlijk getinte thema’s. Het doel is altijd: ontmoeting rond een onderwerp.  

In de Nieuwsbrief wordt het thema vooraf aangekondigd.  

 
In seizoen 2015-2016:  
 
12 -9-‘15:“Hoe was je zomer?” We probeerden de kleine zaal van de Vrijburcht uit, maar dat 
was vanwege de slechte akoestiek geen succes.  
 
17-10-‘15: Liederen met een verhaal. 4 mensen lichtten hun liedkeuze toe. Jelle Jan en het 
koor  leverden een waardevolle bijdrage  
 
14-11-‘15: Inspiratie uit gedichten, ieder koos uit een voorraad gedichten het meest 
aansprekende en lichtte dat toe..  
 
12-12-‘15: Vluchtelingenproblematiek: info en gesprek over ieders ongerustheid / zorgen 
erover. Mieke van Hout en Kitty Schoonen waren aanwezig. 
 
09-01-‘16: Nieuwjaarsbijeenkomst “van gravers en tunnels”: teksten, muziek, liedjes en een 
buffet… als altijd weer verrassend en gezellig. (i.s.m. de kerngroep) 
 
13-02-‘16: Pastoraat - Hoe ervaren we de verschillende vormen van pastoraat in de KGIJ? Het 
leverde zinvolle gesprekken op.(m.m.v. de pastoraatsgroep) 
 
12-03-‘16:Inspiratie uit kunst. Jan Tulp vertelde in beeld en woord over ontwikkelingen in het 
leven van Vincent van Gogh.  
 
16-04-‘16: Media: over de waarheid achter het nieuws en rol van de media in ons leven. 
Teun Jan Tabak leverde een belangrijke bijdrage. 
 
14-05-‘16 Pinksteren met Taizé : Martin Kaptein zorgde voor informatie en liederen.   
 
11-06-‘16: Nieuwe economie rond BorgStaan: positieve individuele initiatieven stonden 
centraal. 
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Pastoraatsgroep                                                                                      door  Marjolijn Bartlema 
 
Het vorige jaarverslag opende met gedwongen uitstel van de Zomerontmoeting wegens een 

razende storm die over ons land trok. Dit jaar gooide het weer geen roet in het eten, een mooie 

opkomst, en een geamuseerd geroezemoes van vele stemmen. En nu ,wanneer je dit verslag in 

handen krijgt, is het KGY seizoen weer volop aan de gang. 

 

Samenstelling  en werkwijze van de Pastoraatsgroep. 

Deze is inmiddels gewijzigd. Tot januari 2016  moest de Pastoraatsgroep het zonder pastor 

stellen en tot onze vreugde kwam onze nieuwe pastor Bernadette Boom in januari met onze 

groep kennismaken. Gezien het beperkt aantal uren dat Bernadette ter beschikking staat is, in 

overleg met de Kerngoep en Bernadette, overeengekomen dat zij eenmaal per twee maanden 

bij onze vergaderingen aanwezig zal zijn. Natuurlijk jammer, maar nu we dit ritme gewend zijn 

werkt het naar ieders tevredenheid. En wij zijn blij met de ondersteuning van Bernadette. 

Nog een verandering: na heel veel jaren deelname aan de Pastoraatsgroep heeft Dick van 

Toledo besloten te stoppen me deze activiteit. Dick vindt het welletjes zo en wil ook graag wat 

rustiger aan doen en ook thuis heeft hij zo zijn taken met en bij Corrie. Tijdens de juni-

vergadering namen wij ‘afscheid’ van Dick, met een woorden van dank en niet onvermeld kan 

blijven: een schitterend gemaakt lied ,gemaakt en gezongen door Anneke van de Weide. We 

hebben er van genoten! 

De huidige samenstelling is nu als volgt: 

Atie Driesten, Will van ’t Hoff (tevens Kerngroeplid), Else Lindeboom (verzorgt de rubriek 

“Aandacht” in het Bulletin), Ank Stavenuiter, Wil Steenpoorte, Anneke van der Weide (notuliste) 

Marjolijn Bartlema (voorzitter), Bernadette Boom (pastor). 

De Pastoraatsgroep vergadert maandelijks en kwam het afgelopen jaar tien keer bijeen. 

We openen met een gedicht, per toerbeurt voorgelezen en dikwijls vinden jullie deze gedichten 

terug in het Bulletin. We werken veelal aan de hand van een vaststaande agenda waarvan het 

agendapunt “Aandacht” ook echt de meest aandacht verdient en krijgt. Het betreft aandacht 

voor leden, soms ook niet leden maar wel direct betrokken bij de KGIJ, zoals bijvoorbeeld 

sommige  koorleden. We spreken af wie wat gaat doen zoals bijv. iemand bezoeken, bellen, of 

een andere vorm van aandacht, cq contact. Regelmatig stuurt de Pastoraatsgroep een kaart 

naar iemand en dit wordt, zo wij vernemen, erg op prijs gesteld. Het is dikwijls zo maar even 

een gebaar van “er voor je zijn”. Het zwaartepunt ligt bij het bezoeken van leden. 

 

Bezoekwerk 

Ook het afgelopen jaar zagen we een toename van de werkzaamheden van de Pastoraats-

groep. Dit heeft te maken met pieken van ziek en zeer van de KGY-leden en ook met de leeftijd 

van de meesten van ons. Het lukt tot nu toe om een goede verdeling van onze werkzaamheden 

te maken. Het idee dat er op de achtergrond een bezoekersgroep is maakt het erg prettig.  

In het afgelopen jaar jaar hebben we geen gezamenlijke vergadering met de bezoekersgroep 

gehad omdat daaraan geen behoefte was. In het komend jaar zal dit vermoedelijk wel weer 

plaatsvinden, ook omdat we mogelijk meer gebruik van de bezoekersgroep moeten/willen gaan 

maken. 

 

Huiskamergesprekken 

Tijdens een ledenvergadering kwam de  behoefte naar voren een thema meer uit te willen 

diepen door bij voorbeeld drie bijeenkomsten te houden over één thema met een vaste groep 
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deelnemers. Het leek ons een goed idee dit wat uit te werken en Jan Henneman had al 

aangeboden hierin een rol te willen vervullen. Daar waren we erg blij mee! En zo  werden er in 

oktober vorig jaar drie ochtenden en drie avonden georganiseerd. Jan deed het inhoudelijke 

voorbereidende werk, de Pastoraatsgroep had de praktische organisatie ervan.  

De bijeenkomsten werden goed bezocht en een thema uitdiepen met driekeer dezelfde 

deelnemers bleek een goede formule. Zeker voor herhaling  vatbaar. Het thema luidde: “Eeuwig 

leven of zand erover?” Het leverde verschillende discussies, allemaal even boeiend en ook was 

de sfeer van de gesprekken erg open. Jan leidde de gesprekken op inspirerende wijze en gaf 

een ieder ook alle ruimte. 

In april organiseerde de Pastoraatgroep een tweede ronde huiskamergesprekken met als 

vraagstelling: “Zoeken wij God of zoekt God/hij/zij) ons? Bernadette leidde de gesprekken en 

stelde voor deze te beginnen met het aansteken van een kaarsje door iedere deelnemer en 

daarbij stil te zijn. Dit zorgde voor rust alvorens het gesprek te openen en dit werd als erg fijn 

ervaren. In totaal namen 26 mensen hieraan deel. 

 

Verzorgen van de Ontmoeting in februari 2016 

De Pastoraatsgroep was gevraagd  deze Ontmoeting te verzorgen. In drie groepen werden de 
volgende vragen besproken: 
1  Hoe geef je invulling aan het zorgen voor elkaar? 
2  Hoe zie je de taak van de Pastoraatsgroep? 
3  Wat is de rol van de pastor hierin? 
Het was een goede Ontmoeting. 
 

Werkzaamheden van de Pastoraatsgroep. 

- het bezoeken van leden (en soms niet-leden),eventueel ondersteund door de bezoekersgroep; 
- het organiseren van bijeenkomsten met de Pastoraatsgroep en de bezoekersgroep 
   (frequentie afhankelijk van noodzaak en behoefte); 
- het organiseren, voorbereiden en verzorgen van de huiskamergesprekken 
- het organiseren, voorbereiden en verzorgen van de jaarlijkse Zomerontmoeting; 
- het zorgen voor de bloemen bij Ontmoetingen en Vieringen; 
- het verzorgen van de Kerstattenties; 
- het verzorgen van het rooster voor het uitdelen Vieringboekjes; 
- het verzorgen van de rubriek Aandacht in het maandelijkse bulletin;   
- het zorgen voor bereikbaarheid van de Pastoraatsgroep bij calamiteiten in de zomerperiode; 
- maandelijks vergaderen 
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Vrouwengroep  KGIJ                                                                    door Jesèl Hooreman-Heijma 

 

De groep bestaat nog steeds uit 18 vrouwen die maandelijks bijeen komen. 
De onderwerpen worden aangedragen door de leden. 
Elke avond wordt een inzameling gehouden voor een goed doel.  
Dit jaar voor een weeshuis in Kenia. 
 
9 september -  We starten met een huiskamergesprek bij Lenie over wat ons bezig hield in de 
afgelopen tijd en maken plannen voor het komende seizoen. 
 
7 oktober –  Henriëtte neemt een DVD mee van de theatershow van Diederik van Vleuten over 
het leven van zijn grootvader in Indonesië en Holland. Een eerbetoon  van een kleinzoon. 
 
18 november – Hoe zien we de toekomst van onze vrouwengroep nu we wat ouder zijn 
geworden.  Gaan we verder? Hoe? 
 
17 december –  Kerstbijeenkomst bij Lenie met verschillende meegebrachte lekkernijen. 
Er worden verhalen verteld en gedichten gelezen over LICHT. 
We sturen een kaart naar Angela Merkel als ondersteuning voor haar houding in de 
vluchtelingencrisis. Per kerende post ontvingen wij een dankbetuiging. 
 
10 februari –  We nemen foto's mee , die ons het meest dierbaar zijn en vertellen er 
ontroerende verhalen bij. Daardoor leerden we elkaar nog beter kennen. Het verleden kwam 
dichtbij. 
 
9 maart –  Hetty Franzani vertelt over haar vrijwilligerswerk gedurende enkele jaren in Rwanda. 
Zij was werkzaam in een onderwijsproject en liet daar filmpjes en attributen van zien. 
 
13 april –  Boekbespreking over Boven is het stil van Gerbrand Bakker . 
Annie en Ina hadden discussievragen opgesteld en leidden de avond. 
 
11 mei –  Wat zijn je meest waardevolle herinneringen ? Henriëtte vertelt het verhaal : 
Aan de oever van de tijd van H. Mankell als inleiding op de gesprekken. 
 
8 juni – Afsluiting van het seizoen . Thea Alders leidt ons rond in de kasteeltuin van Assumburg. 
We lunchen op de binnenplaats van het kasteel en maken alvast plannen voor het komende 
seizoen. 
 
 

 
Eetcafé                                                                                                                door Kees Fit 

 

Van oktober tot en met juni kwamen we voor een smakelijke maaltijd 9 keer bijeen in de Stut. 

De eerste keren op de eerste woensdag van de maand, halverwege het seizoen is dat 

veranderd in de tweede woensdag van de maand. 

In totaal 9 maaltijden, waarvan er twee in de buffetvorm. Eenieder nam iets te eten of te drinken 

mee, het werden smakelijke en gevarieerde diners. De overige 7 keren genoten we van een 

maaltijd waarvoor twee deelnemers zich hadden ingezet. Zij bepaalden het menu, deden 

daarvoor de boodschappen en zorgden er vervolgens voor dat om 18.00 uur de gerechten op 

tafel stonden. 

Gemiddeld waren er 15 deelnemers. Het bedrag dat per persoon voor de maaltijd moet worden 

betaald bedraagt nog steeds €2,50 per keer. 
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Raad van Kerken IJmond-Noord                                                           door Aad Hooreman 

 

Leden en vertegenwoordigers: 
Oecumenisch Beraad Wijk aan Zee: Miep de Wildt, Janke van Wieren 
Oecumenisch Beraad Beverwijk: Roland Putman, Marcel de Haas, Marinet Huisman,  
                                                     Pieter Post, Nel Souwer, Ria Schuitert, Dieke Fekkes 
Oecumenisch Beraad Heemskerk: Wim Boone, Ton Cassée, Mario Agius, Marco Visser,  
                                                     Aad Hooreman, Annemarie Huisman-Mes, Toos Croese 
Inter Kerkelijk Overleg (IKO) één keer per jaar met andere kerken in de regio, niet lid van de 
RvK, te weten: 
Vrije Evang.Gem.B'wijk-Ds.Wiebe Akse          Ev.Gem.de Verandering-Ds.Arjen Verboom en 
Jenny Bosma 
C.G.K.B'wijk-Westzaan-Roald Borms               Baptisten Gem.H'kerk-Hans Peter Olivier 
Geref.Kerk Vrijgemaakt-Ds. Erwin Kroeze 
 
De Raad komt tweemaal bijeen om activiteiten te plannen en op elkaar af te stemmen ( rond 

oktober en april) Dit jaar kwam aan de orde : 

Vluchtelingenprobleem: Eerst een inventarisatie – er gebeurt al veel vanuit de kerken - 

                                                       wat kunnen we nog meer betekenen en doen? 

Er wordt een brief gestuurd aan de wethouders met de vraag om de kerken te betrekken bij de 
gesprekken. Wij bieden aan om in onze achterban te zoeken naar vrijwilligers die ingezet 
kunnen worden waar nodig. Bij de tijdelijke opvang in de sporthal was er al een overweldigende 
respons. Een contactgroepje onderhoudt de contacten met de gemeenten Heemskerk en 
Beverwijk. Er is ook een groep die de contacten onderhoudt met de moslimgemeenschap en 
aanwezig was bij de opening van de moskee op de Duitslandlaan. Er is een plan voor een 
jongerenwerkgroep daarover. 
Vredesweek 2015: De opening was als vanouds in Wijk aan Zee. Het Apostolisch Genootschap 
vertoonde  een film getiteld ‘De imam en de dominee’. Na de vertoning volgde een nagesprek 
met de 38 belangstellenden. Onze goed bezochte KGIJ viering sloot de vredesweek af.  
Dag van de Mensenrechten met fakkeloptocht en toespraak als vanouds.                                                               
Week van de Eenheid in januari – iedere dag een gebedsmoment in een andere kerk – had 
een goede deelname. 
Sobere maaltijden in de vastentijd werden goed bezocht. Vereisen goede coördinatie ! 

Kranslegging 4 mei dit jaar in Beverwijk. 

Tentviering (mei) in Wijk aan Zee was weer een groot succes . Prima collecte opbrengst voor 

Stg. Vrijheid. 

Vredesweek 2016: Vrede verbindt …...nu al 50 jaar - Opening in Wijk aan Zee, een lezing met 
veel belangstellenden door Jan Terlouw bij het Apostolisch Genootschap, afsluiting in de KGIJ.  
 
Veel kerken vierden feest : Mariakerk en Morgenster 50 jaar, Apostolisch Genootschap 10 jaar 

samenwerking Beverwijk en Heemskerk, Laurentius 125 jaar en Odulphus 125 jaar. 

Pieter Post  verliet de Doopsgezinde Gemeente Beverwijk voor een benoeming in Heerenveen. 

De situatie bij St. Eloy blijft problematisch. 

Jaar van Barmhartigheid wordt gevierd met een manifestatie/presentatie rond de Grote kerk in 

Beverwijk op 8 oktober a.s. Een initiatief van het RDC (Regionaal Diaconaal Centrum) . 

 

De website www.kerkenijmondnoord.nl  vermeldt de activiteiten van de verschillende kerken 

voor het komende jaar. Daar kun je je boodschap kwijt die dan met een link eventueel 

uitgebreid toegelicht kan worden.  Elk jaar krijgen we van de deelnemende kerken een bijdrage 

om de gemaakte kosten te kunnen vergoeden. 
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Minima- en Reïntegratiebeleid (B’wijk/H’kerk)              door George Paauw / Marcel van Overveld    

 
De vorige bijdrage aan ons jaarverslag eindigde met de constatering, dat het - na de 

beëindiging van Polka – waardevol blijft, als een paar KGIJ-ers alert blijven t.a.v. het 

gemeentelijke Minima-en Reïntegratiebeleid in Heemskerk en Beverwijk, om vanuit de KGIJ 

een eigen geluid te kunnen laten horen bij bepaalde ontwikkelingen, problemen of wensen. 

Ondergetekenden - soms samen met Dick Hornberg - hebben zich daarvoor in het afgelopen 

seizoen weer ingespannen. Terecht en soms met resultaat. Blijft staan, dat ook wij niet meer het 

totale Minima-en Reïntegratiebeleid van beide gemeenten op de voet kunnen en willen volgen. 

 

De Gemeentepolitiek van Heemskerk werd najaar 2015 beheerst door de vraag “Hoe verder 

met de Muziekschool ?” Dit in het kader van een veel breder bezuinigings- programma van dit 

college als gevolg van de dalende Rijksbijdragen. Wij zelf probeerden zo veel mogelijk buiten 

de stevige debatten daarover te blijven, waaraan wel onze eigen Arnold Vermeulen heel actief  

heeft deelgenomen. Maar één aspect hield ons wel extra bezig, samen met anderen. 

Er moest namelijk een groot deel van de docenten (15 fte’s ) losgeweekt worden uit de 

ambtelijke organisatie van de gemeente. Voor de hoge indirecte kosten, die hiermee gemoeid 

waren, zou € 300.000 dekking uit het Sociaal Beleid gehaald worden.( € 150.000 WWB en  

€ 150.000 WMO ). 

In samenwerking met het Cliëntenplatform en de WMO-Raad hebben we dat zorglijke 

dekkingsvoorstel naar politiek niveau getild en toen actief gelobbyd richting diverse Raadsleden. 

Dit voorwerk, aangevuld met een eigen  inspraak in de uitvoerige Hoorzitting van  januari, had 

tenslotte het vruchtbare resultaat, dat de voorgenomen inbreuk op de budgetten van het Sociaal 

Beleid uiteindelijk door een Raadsmeerderheid werd afgewezen. 

 

Na deze kwestie vroeg in Heemskerk begin 2016 de “digitalisering van de minima-aanvragen“ 

veler aandacht: Tamelijk onverwacht mochten cliënten hun voorzieningen niet meer zelf 

aanvragen via het invullen van formulieren op papier (met bijgevoegde bewijsstukken). 

Voortaan konden cliënten dat enkel nog maar “digitaal” via de gemeentelijke website.  

Na inloggen door de cliënt zelf via de eigen DIGID op een computer-terminal moest men 

formulieren vanaf een toetsenbord -on line- invullen. De bijlagen moesten via een scanner 

ingelezen en tegelijk meegestuurd worden. Chronisch zieken, gehandicapten, ouderen, WA-

JONG-ers, bijstandsgerechtigden bleken hier grote moeite mee te hebben. 

In heel deze “worsteling” speelden opnieuw Cliëntenplatform en WMO-raad een rol. Ook de 

gezamenlijke ouderenbonden protesteerden. Met enkele betrokkenen probeerden we via lobby 

en inspraak in de raadscommissie een “papieren route voor cliënten met een beperking” te 

realiseren. Ondanks de uiteindelijke toezegging van het College aan de Raad werd dit helaas 

niet gerealiseerd. Na een paar “rommelige” maanden installeerde de gemeente tenslotte naast 

de cliëntenbalie een extra terminal met scanner. Met hulp van een stagiaire konden cliënten hun 

aanvraag daar zelf digitaal komen indienen. 

Het aantal aanvragen dreigt door deze hoge digitale drempel ongunstig uit te pakken. 

Wat Beverwijk betreft: middels contacten met de betrokken wethouder, Cliëntenplatform en 

Raadsleden van GroenLinks hebben we ons beperkt (moeten beperken) tot aandringen op 

extra aandacht voor de z.g. “Armoedeval”.  Tevens voor de –in vergelijking met Heemskerk– 

lage bijdrage voor Maatschappelijke Participatie binnen het Minimabeleid. 

Ook in dit nieuwe KGIJ-seizoen willen we, weliswaar op deze beperkte manier, vanuit -of 

namens-  de KGIJ werkzaam blijven 
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Informatie Natuur en Milieu                                                                         door Joop Floor 

 
-De luchtvaartsector wil blijven groeien en vanuit de omwonenden-vertegenwoordiging is het 
concept- MER (Milieu Effect Rapportage) stuk naar de Commissie MER dusdanig van 
commentaar voorzien, dat er op onderdelen nog eens goed naar zaken gekeken zal moeten 
worden, waardoor de presentatiedatum wat opschuift. 
Ook wordt er vanuit de Verenigde Gezamenlijk Platformsconstructie nu een poging gedaan om 
met een verbreed gedragen comité met de overheid en de sector tot een discussie over 
Schiphol lange termijn te komen.  
Dit staat los van de komende MER- belangenbehartiging die iedere vertegenwoordiging 
opnieuw vanuit haar eigen belang zal moeten voeren. 
Genoemde ontwikkelingen zijn voor de belangengroepen opnieuw een reden om elkaar met 
argusogen te volgen.  
 
-Regionaal is de provincie in gemeente Velsen afgelopen week opnieuw bezig met evaluatie 
van de regionale fijnstof-problematiek c.q. zeer fijn stof problematiek. Daar moet ik nadere  info 
nog over binnen zien te krijgen. De nivo-dreiging voor onze regio is echter onontkenbaar. 
 
-Lokaal te Heemskerk is het PWN opnieuw doende om een omgevings-vergunning-aanvraag in 
te dienen voor het “Verder verjongen van het Marquette oprijlaan bomenbestand”.  
Dit zou feitelijk een opnieuw aanvragen van de kaptoestemming van het oude bomenbestand in 
kunnen houden. Daarover heeft de vorige raad een besluit genomen waarin het college van B 
en W wordt gezegd geen kaptoestemming voor deze bomen te verlenen. Rechtens is deze 
situatie ons inziens ongewijzigd, toch schijnt die aanvraag er al te liggen.  
 
- Daarnaast heeft gemeente Heemskerk een bewoners-advies-enquête gehouden ter 
verbetering van de biodiversiteit situatie in onze gemeente. Dit wordt momenteel nog nader 
uitgewerkt. 
 
- Op 8 oktober aanstaande wordt in Beverwijk o.a. Barmhartigheid in relatie tot milieu onder  de 
aandacht gebracht. 

 
 
 

Noodfonds Heemskerk                                                                    door Luus Guillot – Bruinsma 

 

Dit jaar hebben we weer een aantal mensen kunnen helpen, die bij ons om hulp kwamen. Het 

blijft voor mensen met een zeer laag inkomen moeilijk om iedere maand toch weer de touwtjes 

aan elkaar te knopen. Bij iedere onverwachte uitgave ontstaan financiële problemen.  

Een paar voorbeelden: Een meneer (in de bijstand) moet regelmatig naar het AVL in 

Amsterdam. De reiskosten kan hij niet betalen. 

Binnen twee maanden gaat bij een mevrouw (in de bijstand) haar wasmachine en haar koelkast 

kapot. Het is fijn dat de mensen op die momenten op ons een beroep kunnen doen. 

De meeste aanvragen komen binnen via Socius, GGD en MEE. 

Het overleg met deze instanties is goed. We hebben een paar maanden geleden contact 

opgenomen met het Sociaal Team, maar tot op heden is hier (door het ST) nog niets mee 

gedaan. 

In het voorjaar was in Utrecht een bijeenkomst belegd door de Raad van Kerken. Zij ontvingen 

van de regering subsidie voor het opstarten van Plaatselijke Noodfondsen. 

Noodfonds Heemskerk werd uitgenodigd om iets te komen vertellen over onze werkwijze.  

Lenie heeft het een en ander uitgelegd. Haar verhaal werd zeer positief ontvangen, de animo op 

die bijeenkomst was groot. 
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Wij hebben 2 nieuwe bestuursleden: Loes Breeker (vrijwilliger bij de Voedselbank) en John 

Westenduin (vrijwilliger bij het Clientenplatform en de WMO raad). We zijn heel blij met deze 

nieuwe aanwinsten. 

Informatie over het Noodfonds Heemskerk is te vinden op onze internet-pagina bij de 

Kennisbank Filantropie. 

  

  

                    
Noodfonds Beverwijk                                                                                     door Henk Kaatee 

 
Er is geen informatie of de bestuurswisseling die in maart/april in gang gezet was, nog vervolg heeft 
gekregen. 
Er was in april/mei een afspraak voor een bijeenkomst met het oude en het nieuwe bestuur , maar die is 
vanwege ziekte van een nieuw bestuurslid uitgesteld.... daarna bleef het stil. 
 
 
 

                              
 
 
 

Vluchtelingenwerk                                                                                                  door Mieke van Hout 
 

In overleg met Mieke staat op deze plek een gedeelte van haar reactie op het verzoek voor een 
bijdrage aan het KGIJ-jaarverslag. Zodra er weer wat lucht is en betere ‘randvoorwaarden’ zal 
zij of een collega een overzicht van de activiteiten en de stand van zaken bij Vluchtelingenwerk 
schrijven voor plaatsing in het bulletin. 
“Het gaat niet slecht met VluchtelingenWerk en de tuin maar er moet wel iets veranderen.  
De coördinator binding en ontmoetingsprojecten heeft een ernstige burn-out en is niet actief en 
dat duurt ook nog wel een poosje. Veel van de vrijwilligers waren op vakantie.  
De vluchtelingenstroom bij het Regionaal Steunpunt Rechtsbescherming wordt echter steeds 
groter (50 dossiers inmiddels en allemaal ingewikkeld). De IND heeft besloten alle Syriërs met 
documenten nu heel snel te helpen vanwege het feit dat de situatie daar steeds meer 
onhoudbaar wordt, ook dat geeft veel werk en haastklussen. 
Vanaf april ben ik ook bezig om bij VluchtelingenWerk Noordwestholland af te dwingen dat wij 
een vrijwillig coördinator krijgen voor de contacten en evenementen (collectes, standjes, 
bezoeken etc) en meer vrijwilligers die zich daar mee bezig gaan houden. 
Het loopt ons over de hand en daarom hebben we gezegd ”of we houden vol op dit volume en 
komen er meer vrijwilligers bij of we bouwen af”. 
Ook het project ‘stadstuinderij’ krijgt uitbreiding, maar ook daar willen we een vrijwillig 
coördinator. 
Het is een kwestie van even poot stijf houden en dan gebeurt het waarschijnlijk ook wel.  
De huidige vrijwilligers doen even niets of gaan nergens op in zodat ze wel een beslissing 
moeten nemen en moeten gaan handelen. Jullie horen nog van ons.                      
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Vrouwen voor Vrede IJmond                                                    door Ineke Meintjens-Ooteman 

 
Onze groep bestaat uit de volgende leden: Mies Brandenburg, Thea v.d. Ham, Marianne den 
Hollander, Ida Hoogeland, Trees Kruidenberg, Ineke Meintjens-Ooteman, Ria Pouw, Leny 
Visser en ons buitenlid Marieke Verheul. 
Wat hebben we het afgelopen jaar gedaan: 

 10 oktober ging Thea en Leny naar de TTP demonstratie in Amsterdam, de TTP is het 

beruchte Wereldhandelsverdrag waar zeer veel haken en ogen aan zitten. 

 24 oktober waren we op de landelijke dag van Vrouwen voor Vrede in Amersfoort, waar 

Sandra Verkuijlen, vrijwilligster in Nicaragua vertelde over Girl Power. Inez de Boer van 

Peace Brigades International en Emma Jansen van Vrede zonder Wapens, hadden ook 

een interessant verhaal. 

 12 November maakten we kennis met de nieuwe burgemeester van Uitgeest, Mevrouw 

W. Verkley, om haar te polsen over een mogelijke vredesactiviteit i.v.m. het feit dat ze 

een Mayor for Peace is. 

 10 December liepen we mee in de fakkeltocht naar het Gemeentehuis van Heemskerk,  

t.g.v. de Dag van de Mensenrechten. Om het 20-jarig bestaan van HKV (Heemskerk 

Kijkt Verder) te vieren, had Thea meegewerkt aan een mooie tentoonstelling over deze 

20 jaar, waaronder een paneel over onze activiteiten. Deze werd geopend door Adri 

Winkelaar, voorzitter van HKV.  

 14 December was de eerste voorbereidende vergadering in Weesp bij ons buitenlid 

Marieke, over het maken van een herinnerings/jubileumboekje van Vrouwen voor Vrede 

landelijk. Aangezien de vereniging in 2016 zou worden opgeheven wilden we de 

geschiedenis van Vr.v.Vr. in een boekje vorm geven. 

 Januari en februari stonden in het teken van voorbereidingen tot de nog komende 

activiteiten: in Uitgeest het planten van een vredesboom en in Akersloot het plaatsen 

van een vredespaal bij molen d’ Oude Knegt.  

 6  Maart werd de Internationale Vrouwendag gevierd in Kasteel Marquette met het motto 

“Dare to do”. Voor een Goody Bag voor alle aanwezigen, werden er 700 kraanvogels 

gevouwen door Mies en Marianne, ook werd er een bijbehorende flyer door Thea 

gemaakt met informatie over Vrouwen voor Vrede IJmond.  

 12 Maart was er een ledenvergadering in Amersfoort van Vrouwen voor Vrede landelijk, 

die geheel in het teken stond van het opheffen van de vereniging. Daar werd besloten- 

om kosten en werk te besparen - het herinneringsboekje in de vorm van een extra mooie 

Nieuwsbrief te maken. Wij, Vrouwen voor Vrede IJmond namen het op ons om het 

boekje te vullen. 

 18 Maart werd in Uitgeest een Vredesboom (een walnoot) geplant door burgemeester 

Mevr. Verkley. Zij kreeg een nieuwe ambtsketting omgehangen, gevouwen van 

kraanvogeltjes. De kleuters van basisschool De Kornak, hielpen haar een handje door 

wormen in het plantgat te scheppen. Ze zongen ook nog een mooi liedje. De Trawanten 

van Banjaert zorgden voor een muzikale bijdrage en er waren pittig wat 

belangstellenden. De boom staat in een plantsoentje aan de Gorskamplaan. 

 In april maakte Mies samen met vrouwen van de Doopsgezinde Kerk een gebedsslinger 

met vredesmotieven, die zij in september aan een organisatie gaan geven die zich inzet 

voor de humanitaire opvang van vluchtelingen. 

 Wij waren in deze zomer druk met het afnemen en uitwerken van interviews voor de 

herinneringsnieuwsbrief.  
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 Thea nam het initiatief om 2 vredesvrouwen aan te reiken voor een Boek over 1001 

vrouwen in de 20ste eeuw, dat momenteel wordt geschreven door Els Kloek. 

 In Juni kregen we zekerheid over het plaatsen van een vredespaal. Wij zochten 

daarvoor contact met basisschool de Brug in Akersloot om te vragen of leerlingen hierbij 

aanwezig konden zijn en een bijdrage leveren. 

 Op woensdag 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, werd de paal onthuld 

door burgemeester Mans. De kinderen van De Brug waren door de juf goed voorbereid. 

Ze maakten een slinger van kraanvogels en lieten gedichten en een lied over vrede 

horen. Na afloop van de ceremonie mochten zij witte vredesduiven loslaten. 

 ’s Avonds genoten we van de lezing van Jan Terlouw “Vrede Verbindt” bij de 

Apostolische gemeenschap. 

Vrouwen voor Vrede IJmond gaan gewoon door op plaatselijk niveau. Voor 2017 gaan we 
proberen om een vredesfietstocht te maken langs vredesmonumenten in de IJmond. U hoort 
nog van ons. 
 
 

                           
 
 

 

 
Stichting Zienderogen                                                                              door Daan Simoons 
 
Activiteiten in de periode 1 juli 2015 tot en met 20 juni 2016. 
Zienderogen stelt zich tot doel om blind- en slechtziendheid te bestrijden in alle arme delen van 
de wereld. Een aantal keren per jaar wordt een team van optometristen en/of opticiëns 
(vrijwilligers), aangevuld met (lokale) vertalers en helpers, uitgezonden met de opdracht in een 
tijdsbestek van een tiental dagen zoveel mogelijk mensen aan een bril-op-maat te helpen. Dat 
betekent dat ze weer kunnen zien!  
 
Deze deskundigen weten zich gesteund door vele milde gevers, onder wie leden van de KGIJ, 
ook via collectes, die in de periode 2015-2016 zeven missies mogelijk hebben gemaakt. 
Zienderogen hoopt dat u als ‘weldoener’ (uitspraak oprichter Jacques Tuinder) wél wilt blijven 
doen om haar in staat te stellen het levenswerk van Jacques voort te zetten. Misschien niet op 
dezelfde manier, maar wel met hetzelfde warme hart voor onze naasten. En om nogmaals 
Jacques te citeren: we willen mooie muziek blijven maken zonder strijkstok. 
 
Van 12 tot en met 29 juli 2015 werd een bezoek gebracht aan Kigali, de hoofdstad van Rwanda. 
Van 17 tot en met 25 oktober 2015 was een missie werkzaam in Inthanon en Pharao in 
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Thailand, evenals van 17 tot en met 27 januari 2016, beide missies op uitnodiging van Amigo 
Vision Thailand. Op 29 januari 2016 werd samen met de Hogeschool Utrecht en het Leger des 
Heils een pilot opgestart om met studenten vluchtelingen in de tijdelijke opvang ‘Groenhof’ in 
Amsterdam optometrisch te screenen en waar nodig te voorzien van bril-op-maat of te verwijzen 
voor verdere zorg. In maart 2016 trok een team van optometristen en oogartsen naar Passe 
Catabois in het noordoosten van Haïti om daar mensen aan de bril te helpen. Van 29 mei tot en 
met 11 juni 2016 verbleef een missie in Medgidia in Roemenië in de regio Constanta aan de 
Zwarte Zee om onder de zigeuners aan het werk te gaan. Van 29 mei tot en met 10 juni 2016 
trokken vier mensen naar Bethlehem in Oranje Vrijstaat, Zuid Afrika. De doelgroep is kansarme 
kinderen. In totaal dus zeven missies in twaalf maanden.  
 
Uit het verslag van een missie naar Haïti in maart 2016. 
Op maandag beginnen we met de werkzaamheden. Er staan al meer dan honderd mensen te 
wachten op een bezoek aan ‘Dr. Yeux’ (Dokter Oog). Zelfs zo dat bij de deur de mensenmassa 
moet worden tegengehouden om de boel ordelijk te laten verlopen. Een verpleegkundige in 
opleiding van de lokale bevolking zorgt voor de juiste persoonsgegevens, Rob, manager van 
het ziekenhuis, neemt de anamnese in het Creools af en het werk voor het oogteam kan 
beginnen. Daarnaast meten we, na het werk op de poli, ’s avonds de brillen door die al 
verzameld waren bij het ziekenhuis in Passe Catabois. Samen met Annemarie, Jacqueline en 
Rob werken we dagen van zo’n 12 uur. 
Op zondag worden een aantal patiënten na het ondergaan van een staaroperatie gecontroleerd. 
De rest van de dag genieten we van een wandeling, kerkdienst, de prachtige oceaan en een 
koortje van Haïtiaanse meiden onder leiding van Arjan. Na deze rustdag zijn we opnieuw 
klaargestoomd voor een nieuwe werkweek met opnieuw vele patiënten. Ook in deze nieuwe 
werkweek zijn de hoge prevalentie van glaucoom en de grote aantallen analfabetisme 
opvallend. Door gebrek aan opleiding van de bevolking bleek zelfs het meten van de visus voor 
velen moeilijk te zijn. Ook werd de refractie vaak bemoeilijkt door het heel graag willen hebben 
van een bril. Na de laatste werkdag lopen we, onder het licht van de maan, terug naar het 
gastenverblijf. Na bijna twee weken werken, uren voor drie werkweken maken, evalueren we 
samen met Rob de werkzaamheden. 
In totaal werden er 825 patiënten gezien, meer dan 350 brillen verstrekt aan mensen, die deze 
echt nodig hebben en worden er nog 32 brillen nagestuurd. Er werden 49 -vooral staar - 
operaties gedaan. Voor volgend jaar staan al mensen op de lijst om geholpen te worden. 
Maaike Jansen & Harriëtte Sietsma, 19 april 2016 
 
Verdere informatie! 
Uitgebreide verslagen van alle missies worden gepubliceerd op de site van Stichting 
Zienderogen (www.stichtingzienderogen.nl/). Daar kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief 
die u regelmatig per e-mail wordt toegezonden. Wilt u bijdragen? Dat kan op rekeningnummer 
NL20INGB0001020100. Ook ben ik natuurlijk bereid u alle gewenste informatie te verstrekken.  
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De KGIJ in cijfers en letters 

 
In het verslagjaar 2015-2016 bestaat het bestuur van de KGIJ uit : 
 
Anneke van Tongeren secretaris 
Henk Kaatee   penningmeester 
Ina Simoons   lid 
Bernadette Pilanen   lid 
Will van ‘t Hoff   lid 
Ria Emanuel                          lid 
(Aad Hooreman is formeel nog voorzitter, maar maakt geen deel meer uit van de kerngroep) 
 
Peter van Tongeren is financieel administrateur. 
 
Vanaf januari 2016 werkt Bernadette Boom-Sicking voor 8 uur per week als pastor. 
 
De KGIJ houdt haar tweewekelijkse bijeenkomsten in de Vrijburcht, Vrijburglaan 2 te 
Heemskerk. 
Het rooster van de bijeenkomsten hangt er op de deur en staat tevens vermeld in de 
liturgieboekjes en op de website. 
Voor vergaderingen, bijeenkomsten en koorrepetities wordt gebruik gemaakt van De Stut, 
Maasstraat 3 te Heemskerk. 
 

In september 2016 telt de KGIJ 64 ingeschreven adressen met in totaal 85 leden. 

Er zijn 9 niet-leden zeer betrokken bij de KGIJ. Zij ontvangen ook alle informatie, uitgezonderd 
de informatie die alleen voor leden is bedoeld, zoals bijvoorbeeld uitnodigingen en verslagen 
van Ledenvergaderingen. 
 
 
Uitgeschreven : Marjan Hoogeboom  (Gouda)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oktober 2016  
 
Oecumenische Basisgemeente KGIJ  
Postadres : Antillenstraat 12 -1944XB Beverwijk 
Website    : kgij.nl 
 
Samenstelling jaarverslag: Anneke van Tongeren 
                                           Mina Krusemanpark 96 
                                           1963 EM Heemskerk 
                                           tel. 0251-236090 
                                           e-mail: secretaris@kgij.nl 


