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Pastor
Bernadette BoomSicking

Bijna drie jaar ben ik nu verbonden aan de KGIJ. Dat lijkt nog niet zo lang, maar inmiddels voelt
het al veel langer. Tijdsbeleving is relatief als je samen veel meemaakt. Het afgelopen jaar is in
allerlei opzichten een pittig jaar geweest. Naast de gewone werkzaamheden zoals het organi
seren van vieringen, ontmoetingen, huiskamergesprekken en het pastoraat, is er veel gebeurd.
De zorgen over het voortbestaan van de KGIJ werden weer actueel. Er werd besloten om een
brief rond te sturen aan alle werkgroepen van de KGIJ. Hierin werd gevraagd hoelang men
dacht het nog vol te houden en wat er goed en minder goed ging. De werkgroepen en het koor
vonden van zichzelf dat ze het goed deden. Ze meenden het ook nog wel een aantal jaren te
kunnen volhouden. Toch klonken er ook kritische geluiden over de vieringen die mij ook per
soonlijk raakten. Ook in de algemene ledenvergadering in april gonsde deze hele evaluatie nog
na. Ik heb mezelf de vraag gesteld wat ikzelf eigenlijk nodig had om het vol te houden. Het ant
woord is het afgelopen seizoen in allerlei vormen naar me toe gekomen. Er zijn veel mensen
geweest die mij hebben laten merken dat ze vertrouwen in me hadden. Persoonlijke bedankjes
en reacties op mijn toespraken, de huiskamergesprekken en mijn contacten in het pastoraat.
Behalve mijn 'gewone' rol als pastor in de vieringen werd mij door Arnold gevraagd of ik ook wat
meer wilde zingen. Ik heb dit met veel genoegen gedaan. De hoogtepunten waren het zingen
van het tafelgebed in de paasviering en in het In Memoriam van Jan Ruijter. Het geeft me vleu
gels om dingen te doen waar ik zoveel plezier in heb.
Naast mijn rol in de vieringen mocht ik vorig jaar november een ontmoeting leiden over man
tra's. Het was een mooie avond. Het leidde ertoe dat wij af en toe een mantra draaiden in een
viering.
Het is verfrissend om naast de werkzaamheden van de KGIJ ook aan andere activiteiten deel
te nemen. We hadden een mooie viering in 'de week van van gebed voor de eenheid' eind ja
nuari, waarin ook leden van andere kerken te gast waren bij ons. De vastenmaaltijd in de veer
tigdagentijd was ook dit jaar weer succesvol. Ik heb mijzelf het afgelopen jaar aangesloten bij
het pastoresconvent van de IJmond, waar ik een paar keer per jaar collega's uit de regio ont
moet.
Behalve de hoogte en dieptepunten binnen de KGIJ was het afgelopen jaar ook voor mij per
soonlijk bijzonder zwaar. Mijn moeder werd erg ziek en overleed op 27 juli. Ik heb ongelooflijk
veel steun en medeleven gehad van heel veel KGIJ leden. Ik kreeg een troostboeket, persoon
lijke brieven, kaarten en mails. Op de uitvaart van mijn moeder waren maar liefst acht mensen
uit de KGIJ! Dit heeft mij diep geraakt. Opnieuw werd het mij duidelijk dat het in een (kerk)ge
meenschap vooral gaat om verbondenheid met elkaar. Niet voor niets hebben we 'geloven in
verbondenheid' als jaarthema gekozen. Die verbondenheid is er. Mensen zijn er voor elkaar in
voor en tegenspoed. Dat maakt dat we, met elkaar, veel draagdracht hebben. Hopelijk houden
we het nog jaren vol!

Bulletin/Vieringboekje
Kees de Boer
Zoals elk seizoen zijn er tien bulletins en vieringboekje verschenen. De redactie bestaat sinds
een aantal jaren reeds uit Kees de Boer en Bernadette Pilanen, ondersteund door Judith Vleer,
Daan Simoons en Marieke Tromp. Samen vormen zij de Bulletinredactie. Dit seizoen zijn we
een keer bij elkaar gekomen voor een redactievergadering. Gewoonlijk overlegt de redactie
over het bulletin via de email of kort na afloop van een viering/ontmoeting.
De rubrieken ‘Beleefd en aanbevolen’ wordt voortgezet en we hopen dat dat ook voor ‘Van Alles
& Nog Wat’ kan opgaan. ‘Beleefd en aanbevolen’ heeft een vaste pool van contribuanten
(Lenie, Jan, Go, Henk en Dick) die ons onderhouden met wat hen zoals bezig houdt. ‘Van Alles
& Nog Wat’ gaat van KGIJer naar KGIJer.
Verder geldt nog steeds dat het Bulletin er is door en voor de leden van de KGIJ. Jullie worden
daarom van harte uitgenodigd een bijdrage te leveren!
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De Kerngroep
Ria Emmanuel

Dit jaar stond grotendeels in het teken van de toekomst van de KGIJ. In een schrijven naar de
leden en de contacten met de diverse groepen is er een analyse toekomst KGIJ gemaakt en
naar aanleiding daarvan een besluit in de Algemene Ledenvergadering (ALV) van november
2017 genomen om als KGIJ voorlopig nog 2 jaar door te gaan.
Als KGIJ hebben wij deelgenomen aan de eenheid en gebedsweek van 21 tot en met 27 janu
ari en de slotviering van deze week is bij ons gehouden. Ook hebben wij weer bijgedragen aan
de sobere maaltijden, die in de vastentijd voor Pasen altijd gehouden worden.
Door de nieuwe Europese wetgeving op de privacy, Algemene Verordening Gegevensbescher
ming (AVG), hebben wij diverse maatregelen getroffen om hieraan te voldoen.
In de viering van 26 mei vond BorgStaan plaats.
Voorts hebben wij deelgenomen aan de voorbesprekingen van de herdenking en viering van
het leven van Jan Ruijter. Deze viering IM Jan Ruijter is op initiatief van een viertal oud KGIJ
leden gehouden in combinatie met de laatste KGIJ viering van het seizoen. Deze vond plaats
op 23 juni in de Vredevorstkerk met een gelegenheidskoor onder leiding van Hans Timmer, met
de uitgave van een speciaal Bulletin.
In al onze vergaderingen zijn de vieringen en ontmoetingen geëvalueerd.
Bij ons leden van de Kerngroep bleef de zorg voor de samenstelling van de Kerngroep en dit is
in de ALV weer naar voren gebracht. De inschrijving bij de Kamer van Koophandel is aangepast
met de juiste gegevens. Voorzitter is Ina Simoons, penningmeester Peter van Tongeren en
secretaris Go Stavenuiter. Door deze wijzigingen door te voeren komt onze ANBI status niet
meer in gevaar.
Wij hopen met de medewerking van een ieder dat het komend seizoen goed en inspirerend zal
zijn.

Werkgroep Vieringen
Lenie Dijkstra
Als werkgroep vieringen kwamen we dit kerkjaar drie maal bij elkaar. Twee maal om over de
vieringen met elkaar te praten en één maal om de vragen die de Kerngroep graag beantwoord
wilde hebben met elkaar te bespreken. Anneke van der Weide en Joop Floor zorgden voor de
verslagen van deze bijeenkomsten, altijd weer een hele klus!
’De Wereld Dat Zijn Wij’ was ook dit jaar het thema. Er werden weer groepjes geformeerd die
de vieringen voorbereiden. Bernadette Boom zorgde voor het nodige leeswerk, als huiswerk,
zodat we beslagen ten ijs aan de slag konden. Altijd weer inspirerende bijeenkomsten, nu je dit
leest heb je misschien ook wel zin eens mee te doen met zo’n voorbereiding. Dat kan natuurlijk
altijd. Laat het één van ons weten.
Als vertegenwoordiger van het koor was Go bij de werkgroep betrokken, sinds Go lid is van de
Kerngroep heeft Arnold Vermeulen deze taak op zich genomen. Daar zijn we blij mee! Go har
telijk dank voor al het gedane werk.
23 September was de eerste viering, als elke september een Vredesviering De titel van deze
viering was: ‘Huis voor alle volken’. Jarek Kubacki hield de toespraak. De lezingen waren
uit: Jesaja 56: 6b7 en Mattheüs 56: 3842 (NBV). Nadruk van deze viering: Welkom in ons
gezamenlijk Europa, in het land dat van ons allemaal is, in onze IJmond.
28 Oktober: Herdenkingsviering, titel van deze viering: ‘Herdenken in liefde’. Toespraak van
Bernadette BoomSicking. De lezing was uit Hooglied 8: 67. In het bijzonder herdachten wij
Niek Linger en Annie Bleijendaal, twee mensen die wij in onze kring moeten missen. Het is
aan ons hoeveel ruimte we de trooster en hoeder willen geven om ons te vergezellen op
onze levensreis. Hoe we die ook benoemen God, liefde of bron waaruit we leven, als we el
kaar maar kunnen vinden en ervaren dat we één zijn met elkaar. Dit was één van de aspec
ten van de toespraak.
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25 November: Titel van de viering: ‘Laat nu het keerpunt zijn’. Toespraak door Bernadette.
Lezingen: Marcus 13:2433 en Jesaja 65: 1718. Het is bijna Advent, in deze donkere perio
de richten we ons op het licht. Het is aan ons waakzaam te blijven en te blijven roepen om
een betere wereld waar plaats is voor iedereen en wat we daar zelf aan kunnen bijdragen.
24 December: Kerstviering, titel: ‘Huis van geborgenheid’. Toespraak Bernadette. Lezingen: 2
Samuel 7:19, 1216, en Lucas 2: 121, nieuwe bijbel vertaling. Dit eenvoudige geboortever
haal laat ons zien dat we mensen onderweg zijn, die als herders voor elkaar kunnen zorgen
om met elkaar een huis van geborgenheid te creëren waar plaats is voor iedereen ook voor
vluchtelingen.
27 Januari: ‘Elk naar eigen aard’ is de titel van deze viering. Toespraak Bernadette. Lezingen
Exodus: 210 en Mattheüs 25: 3540. Het thema van vandaag is: ‘Verbonden wereldwijd’.
Dit is voelbaar in deze gebedsweek voor de eenheid, waarin kerken op de hele wereld bezig
zijn met wat ons allen verbindt.
24 Februari: De titel van deze viering is, ‘Verbondenheid over grenzen heen’. Toespraak Marco
Visser. (Pastor PKN Heemskerk) Lezingen: Ruth1: 17 en Ruth1: 821, vertaling Marco
Visser. Het verhaal van Naomi dat gaat over verbondenheid. Haar leven dat zo bitter is,
maar een vrouw, Ruth, die haar trouw blijft in liefde en vriendschap, een wonder dat ook wij
mogen leven van dat wonder.
31 Maart: Titel voor deze viering ‘Voortijdig licht’, Bernadette hield de toespraak. De lezing was
uit Marcus 16: 18. Aan het begin van deze viering staken we de paaskaars aan die ons
herinnert aan het eeuwig, goddelijk licht, dit licht wat in ieder van ons is, willen we doorge
ven aan onze naaste, wie dat ook is, vandaag deden we dat met onze kleine kaars. Mogen
wij de vlam in ons zelf brandend houden.
28 April: Viering titel is ‘Vrucht dragen’. De toespraak was van Bernadette. Lezingen uit Psalm
119: 1819 en Johannes 15: 16 en 78. Wij zoeken allemaal verbinding met de wijnstok.
Alleen staan betekent geen vrucht meer dragen, niet overleven. Hoe meer ranken de wijn
stok heeft, hoe meer vruchten hij zal dragen.
26 Mei: ‘Tafel van één’ is de titel van deze viering. Bernadette hield de toespraak. De lezing
was uit Mattheus 20: 116. Geroepen om te werken in de wijngaard, het beeld van onze
wereld, waarin we die wijngaard vruchtbaar willen maken en ieders bijdrage is daarbij
welkom. Er is genoeg voor iedereen om van te leven.
23 Juni: laatste viering van dit seizoen. Een in memoriam voor Jan Ruijter. Titel van deze vie
ring was, ‘Hier gebeurde iets...’. Velen van ons waren bij deze herdenking betrokken en ve
len aanwezig. Het was een bijzondere herdenking waarin veel vroegere KGIJers aanwezig
waren.
We gaan verder als KGIJ met de wens van mij, ‘Hier Gebeurt Iets!!’

KGIJkoor
Judith Vleer

Er is goed nieuws te melden: halverwege het seizoen hebben we er een nieuwe bas bijgekre
gen, André Kater, de vriend van Wilma Snijder. Het koor bestaat nog steeds uit 21 leden. Het
was een prima jaar, lekker gezongen onder leiding van Jelle Jan Klinkert, en begeleid door
Karin Kroese op de piano. Hans Timmer heeft ook dit seizoen regelmatig voor het koor gestaan
om Jelle Jan en/of Karin te vervangen, geweldig dat deze ‘duizendpoot’ (bijna) altijd klaar staat
om ons uit de brand te helpen. De samenwerking met het koor is zeer prettig.
Ook de gastleden van Tremenda hebben dit jaar regelmatig het koor versterkt, zelfs bij de af
sluiting van het koorseizoen. Het is altijd fijn om hen in ons midden te hebben.
Tijdens de Kerstviering heeft Mariet, de dochter van Martin Kaptein, diverse liederen op de
dwarsfluit fantastisch mooi meegespeeld.
In de nieuwjaarsbijeenkomst heeft het koor ook meegezongen.
Op Goede Vrijdag was er weer een goede samenwerking met Dijk en Duin, resulterend in een
mooie bijeenkomst in de Open Keuken. Jelle Jan en Karin waren aanwezig, evenals veel KGIJ
leden, bewoners van Dijk en Duin en 4 mannen van Harteheem.
De Paasviering begon met een mooi lichtritueel, het was een fijne viering.
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In april gaf Jelle Jan aan dat hij problemen had met zijn armen en schouders, gelukkig was
daar Hans Timmer! Ook Go Stavenuiter en Wil Steenpoorte raakten in de lappenmand, waar
door we hen (maar ook Ank) diverse maanden moesten missen, zowel op de repetities als bij
de vieringen. Gelukkig gaat met het met beider gezondheid de goeie kant op en zijn ze inmid
dels weer (alle drie!!) van de partij.
In januari is de eerste repetitie ingekort in verband met een ingelaste discussie over de voort
gang van de KGIJ en het koor. De meeste koorleden waren aanwezig en het was een goed ge
sprek, dat duidelijkheid gaf over onze (on)mogelijkheden. De uitkomst was dat het koor zo lang
mogelijk door wil gaan.
Omdat Wilma ging samenwonen met André, wilde ze graag haar vleugel aan de KGIJ schen
ken, want daar was in huize Akerendam helaas geen plaats meer voor. Een geweldig mooi ge
schenk, maar het had nog even wat voeten in de aarde voordat alles goed geregeld was. De
piano uit de kerk is uiteindelijk naar de Stut gegaan en de vleugel staat nu te pronken in de Vrij
burcht, Karin geniet enorm van het spelen op deze prachtige vleugel.
Op 23 juni van dit jaar stond er een herdenkingsdienst voor Jan Ruijter op het programma,
geïnitieerd door Ko Schuurmans, Hans Timmer, Jan Tulp en TeunJan Tabak, in samenwerking
met de KGIJ en echtgenote Sylvia Deen, waarin gezongen zou worden met een groot samen
gesteld koor van oud KGIJkoorleden, leden van het Liturgiekoor IJmond en het huidige KGIJ
koor. Zo ontstond er een heel mooi groot koor van ongeveer 45 personen. Er is diverse keren
goed geoefend onder leiding van Hans Timmer, muzikaal begeleid door Karin, Henk van Mee
gen en Jan Tulp. Iedereen had er zin in.

Het werd een prachtige emotionele herdenkingsviering. Het was een lange maar mooie middag
en Jan Ruijter was weer even helemaal ‘terug’ in de Vredevorstkerk. Sprekers vanuit diverse
hoeken spraken over hun samenwerking met Jan en allemaal waren ze het erover eens dat Jan
een gedreven, enthousiast makend en bevlogen mens was, een leider op en top. Herinneringen
werden afgewisseld door de met grote zorg uitgekozen liederen. Het was een fijne, intense
bijeenkomst.
Het was tevens de slotviering van de KGIJ; het was goed om het deze keer in de Vredevorst te
vieren, de plek waar de KGIJ ooit begon.
Begin juli was de afsluiting van het koorseizoen. De middag begon met een vaartocht door het
Wormer en Jisperveld, met vooraf koffie/thee met Heemskerkse Ezelsoren/Heemskerkertjes,
heerlijk! We waren met 35 personen. Met 2 boten + gids een paar uur heerlijk gevaren, het was
prachtig mooi weer, onderweg werden we ook nog goed verzorgd met ‘koek en zopie’! Na de
vaartocht ging het richting Akerendam, waar we in de Orangerie en verspreid door de tuin heer
lijk hebben gegeten van de tafel des overvloed, iedereen had weer zijn best gedaan om iets
lekkers op tafel te zetten. Het was een zeer geslaagde seizoensafsluiting, met dank aan Wilma
en André voor hun gastvrijheid en Ans, Anneke en Han voor de organisatie.
Iedereen heeft genoten van de vakantieperiode, het nieuwe seizoen is weer begonnen, ieder
een is weer present!
De Klankbordgroep van het koor bestaat uit Han Floor, Daan Simoons en Judith Vleer.
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Werkgroep Ontmoetingen
Anneke van Tongeren

Deze werkgroep wordt gevormd door Margreet Luitjes, Jesèl Hooreman, Henriëtte Dekkers,
Dick Hornberg, Truus Burghout, Luus Guillot en Anneke van Tongeren. Bernadette Boom is ook
altijd present op de werkgroepvergaderingen. De groep komt twee keer per jaar in z’n geheel bij
elkaar om de basis te leggen voor komende ontmoetingen. We kiezen dan zorgvuldig de the
ma’s en spreken af welk duo voor de uitwerking gaat zorgen, als het even kan aangevuld met
iemand van buiten de werkgroep. Zij bepalen dan met elkaar verder de inhoud en de uitvoering
van de ontmoeting, ook de aanvulling in de vorm van muziek, een tekst, een lied of een gedicht.
Zij kiezen ook het collectedoel en verzorgen de bloemen. Tussendoor weten we elkaar te vin
den 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. Bij de uitvoering
zoeken we de balans tussen plenaire bijeenkomsten en gesprekken in kleiner verband.
Twee vragen:
 Wie weet nog een interessant nieuw thema?
 Wie wil een keer meewerken aan de voorbereiding voor een ontmoeting?
Ontmoetingen in seizoen 20172018:
9 september 2017: Bijpraten en daarna een Mini WalkofPeace in het kader van de Vredes
week. Zo’n wandeling van tafeltje naar tafeltje was een leuke manier om met het onderwerp
bezig te zijn.
14 oktober 2017: Dakloos – Ervaringen? Oorzaken? Oplossingen? Heel diverse gesprekken in
de groepjes
11 november 2017: Mantra’s overal en van alle tijden  Goede informatie en een positieve er
varing. Een mantra in een viering was het vervolg.
9 december 2017: Ontmoeting rond Mensenrechten – Zinvolle gesprekken over armoede.
13 januari 2018: Nieuwjaarsbijeenkomst met buffet en liederen, toegelicht door enkele KGIJ
ers. Geslaagde bijeenkomst met voltallig koor, goede verhalen en een super buffet met veel
leuke contacten.
10 februari 2018: Angst – in elk groepje werden ervaringen gedeeld.
17 maart 2018: Gemeenteraadsverkiezingen  Gesprekken over hot items, vooral ook over de
rol van plaatselijke partijen.
14 april 2018: Doorgebruik (over duurzaamheid en hergebruik) Leuke gesprekken in de
groepjes door de aansprekende vragen en ook door de bijzondere wisselformule.
12 mei 2018: Hemelvaart en Pinksteren: Boeiende gesprekken tussen Doopsgezinden, Apos
tolischen, PKNers en KGIJers. Er zijn al plannen voor een vervolg met deze opzet in het
nieuwe seizoen.
9 juni 2018: Bijeenkomst rond liederen van koor ‘Spirit’. Mooie ontmoeting met mooie liede
ren en met een enthousiast zingend koor.

Pastoraatsgroep
Marjolijn Bartlema

Enkele weken geleden , op een van die vele prachtige nazomerse dagen rijd ik op weg naar
Castricum. Het is in de ochtend, rond half tien. Tegenover de ons alom bekende Patatoloog
wordt mijn aandacht getrokken door twee mannen, naast elkaar lopend op het fietspad. Zo te
zien lopen ze in alle rust. Eén van beiden is slechtziend of blind en loopt met een roodwitte
stok.
Ze wandelen, zo te zien genietend van de ochtendzon. Ineens raak ik door dit beeld erg ont
roerd. Het is hoe de ene man zijn hand heel licht laat rusten op de bovenrug van de blinde man
en zo zijn vriend een ruggensteun biedt, niet dwingend, niet duwend….. voorzichtig, zorgzaam
en behoedzaam... er voor de ander zijn.
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“Je kiest je eigen weg, die moet je gaan. Maar je gaat niet alleen, ik laat je niet los”.
Dit riep het beeld bij mij op en zo moet het voor ons KGIJ’ers toch ook zijn.
Toen dacht ik ineens aan het Jaarverslag. En vond het toepasselijk voor het aandeel van de
Pastoraatsgroep.
In de zomer van 2016 moesten wij de Zomerontmoeting op het laatste moment letterlijk afbla
zen wegens een zware storm. De zomerontmoeting van 4 augustus dit jaar hebben wij na rijp
beraad afgezegd wegens de hoge temperaturen die ons een groot deel van de zomer verge
zelden. Voor de een was dit plezierig, voor de ander was het te veel van het ‘goede’. Wij von
den het lastig deze keuze te moeten maken maar hebben gemeend dat het de juiste keuze
was, hoe jammer wij het voor een ieder ook vonden.
Samenstelling en werkwijze van de Pastoraatsgroep
De samenstelling is sinds maart 2018 veranderd. Helaas moesten we Wil Steenpoorte lange
tijd missen vanwege een knie operatie waarbij nare complicaties optraden en het niet bij één
operatie bleef. Dit had voor Wil en Wim verstrekkende gevolgen en Wil verbleef gedurende
lange tijd in Meerstate. Behalve Wil was ook Ank Stavenuiter langere tijd afwezig. Dit was het
gevolg van een val van Go die daarbij zijn heup brak en ook lange tijd uit de roulatie raakte. Los
van deze situatie ontstonden de wens en noodzaak te zoeken naar uitbreiding van de Pasto
raatsgroep. Een toenemend aantal leden bleek behoefte te hebben aan bezoeken, hetzij een
malig hetzij structureel. Wij vonden Arnold Vermeulen en Jesèl Hooreman bereid om zich bij
ons aan te sluiten.
Atie Driesten, Will van ’t Hoff (tevens Kerngroeplid), Jesèl Hooreman, Else Lindeboom (verzorgt
de rubriek ‘Aandacht’ in het Bulletin), Ank Stavenuiter, Wil Steenpoorte, Arnold Vermeulen,
Anneke van der Weide (notuliste), Marjolijn Bartlema (voorzitter), Bernadette BoomSicking
(pastor).
De Pastoraatsgroep vergadert maandelijks en kwam ook het afgelopen jaar tien keer bijeen.
We openen met een gedicht dat door één van ons wordt gezocht en gelezen. Aan de hand van
een vaststaande agenda vergaderen we, waarbij aan het agendapunt ‘Aandacht’ de meeste tijd
wordt besteed. Het gaat daarbij om de aandacht voor leden, soms ook nietleden maar wel
direct betrokken bij de KGIJ, zoals bijvoorbeeld sommige koorleden of familieleden. We spre
ken af wie iemand gaat bezoeken, bellen, of een andere vorm van aandacht gaat geven. Wan
neer er aanleiding toe is 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
Tot het vroege voorjaar lukte het ons om een goede verdeling van het bezoekwerk te maken.
Door ziekte kwamen we echter in het nauw en ontstond de behoefte aan uitbreiding van de
Pastoraatsgroep. De reden was dat er langzamerhand meer leden kwamen die behoefte bleken
te hebben aan eenmalige of structurele bezoeken.
Wanneer een vaste bezoek(st)er langdurig niet in de gelegenheid is om bezoeken af te leggen
nemen de andere leden de bezoeken tijdelijk over. Hierop ligt immers het accent van ons werk.
Hiertoe worden met elkaar afspraken gemaakt. De meeste leden van de Pastoraatsgroep be
zoeken ongeveer maandelijks hun ‘vaste’ mensen. Zo nodig vaker en afhankelijk van de nood
zaak en/of situatie. Daarnaast worden er ook incidentele bezoeken afgelegd. Dit kan om ver
schillende redenen zijn. Droevige of juist feestelijke.
Huiskamergesprekken
De huiskamergesprekken vonden plaats in maart en waren weer verdeeld over drie dagdelen.
Het thema was ‘Voltooid leven’. Het waren bijzondere gesprekken waarbij de mensen zich erg
open toonden. De gesprekken werden op heel uitnodigende wijze geleid door onze pastor Ber
nadette, terzijde gestaan door een lid van de Pastoraatsgroep. Ook dit jaar boden weer leden
van de Pastoraatsgroep gastvrij hun huiskamer aan.
Er werd begonnen met een gedicht van Remco Campert:
Als ik doodga.
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Hoop ik dat jij erbij bent.
Dat ik je aankijk.
Dat je mij aankijkt.
Dat ik je hand voel.
Dan zal ik rustig doodgaan.
Dan hoeft niemand verdrietig te zijn.
Dan ben ik gelukkig.
De vraagstelling was: “Er wordt de laatste tijd erg veel gepraat over voltooid leven. Denk jij er
wel eens over na wanneer jij je leven als voltooid, of door ziekte en/of handicap te zwaar gaat
vinden?”
Een verslag van de discussies is opgenomen in het Bulletin.
Werkzaamheden van de Pastoraatsgroep
Bezoeken van leden (en soms nietleden), eventueel ondersteund door de bezoekersgroep;
organiseren, voorbereiden en verzorgen van de huiskamergesprekken;
organiseren, voorbereiden en verzorgen van de jaarlijkse Zomerontmoeting;
zorgen voor de bloemen bij ontmoetingen en vieringen;
verzorgen van de Kerstattenties;
verzorgen van het rooster voor het uitdelen Vieringboekjes;
zorgen voor de bereikbaarheid van de Pastoraatsgroep bij calamiteiten in de zomerperiode;
maandelijks vergaderen.

Vrouwengroep KGIJ
Jesèl HooremanHeijma
De groep bestaat uit 17 vrouwen, die maandelijks bijeenkomen. De onderwerpen worden aan
gedragen door de leden. Elke avond wordt er een inzameling gehouden voor een goed doel.
 13 september Uitgesteld wegens storm
 11 oktober Wat raakte je de afgelopen weken, denk aan de actualiteit.
 8 november David Van Reybrouck – krantenartikel (Volkskrant): Engagement van de boze
burger moet beter worden benut.
 20 december Kerstbijeenkomst bij Lenie. Ieder heeft weer een gerecht meegenomen. We
gaan op de nostalgische toer, kerstliedjes van vroeger.
 19 januari Extra ingelaste bijeenkomst in verband met vragen van de Kerngroep.
 14 februari We bespreken gedeelten uit de Abel Hertzberg lezing, die Khadija Arib uitsprak in
de Rode Hoed.
 14 maart Kaartspel met levensbeschouwelijke vragen.
 31 maart Pasen – napraten over viering, toespraak en liederen.
 4 april Artikel van René ten Bos, filosoof  boek: Het volk in de grot.
 9 mei Verdrietig en boos maar het geloof geeft troost – krantenartikel over Paul Blokhuis ,
staatssecretaris, na de plotselinge dood van zijn 18jarige dochter.
 13 juni Bij Stichting Goed voor Elkaar lunchen en bijpraten – seizoensafsluiting .
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Het Eetcafé
MarieAgnes Krom
Woensdag 10 oktober werd gevraagd “wie schrijft er een stukje over het eetcafé voor het Jaar
verslag”. Ik vroeg alleen wat moet er dan instaan, waarop werd gezegd leuk dat je het wilt
doen. Nou vooruit dan maar.
Sinds vorig jaar ben ik bezoekster van het eetcafé, nadat mijn hond er niet meer is, heb ik daar
ook tijd voor. Dit vindt plaats op de tweede woensdag van de maand en het is altijd een verras
sing wat er wordt gegeten. Dat hangt af wie er dan kookt, dat doe je altijd met zijn tweeën. Ik
vind het dan ook erg gezellig en kijk er elke maand naar uit. De groep bestaat meestal uit 14 tot
16 personen. Na afloop gezamenlijk opruimen en zo is de vaat gauw gedaan. Twee keer per
jaar hebben we een lopend buffet, dan neemt ieder wat mee en dat gaat er ontspannen en
gezellig aan toe. De kosten zijn maar 3 euro per keer.

Raad van Kerken IJmondNoord
Aad Hooreman

Leden en vertegenwoordigers:
 Oecumenisch Beraad Wijk aan Zee: Miep de Wildt, Janke van Wieren
 Oecumenisch Beraad Beverwijk: Marinet Huisman, Morten Andersen, Jarek Kubacki, Nel
Souwer, Diny Veenendaal, Arrie van Nierop, TeunJan Tabak
 Oecumenisch Beraad Heemskerk: Marco Visser, Ton Cassée, Teun Warnaar, Aad Hooreman,
Annemarie HuismanMes, Nico Otte, Toos Croese
Interkerkelijk Overleg (IKO) één keer per jaar met andere kerken in de regio, niet lid van de
RvK, te weten:
 Vrije Evangelische Gemeente Beverwijk: Ds. Wiebe Akse,
 Evangelische Gemeente De Verandering: Ds. Arjen Verboom en Jenny Bosma,
 Christelijk Greferormeerde Kerk BeverwijkWestzaan: Leon Koopman,
 Baptisten Gemeente Heemskerk: Henk Slaakweg, Ali Pasveer,
 Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt: Bertran de Jong
De Raad komt tweemaal bijeen om activiteiten te plannen en op elkaar af te stemmen .

Dit jaar kwam aan de orde:
 Kerst op het plein – ditmaal weer geheel verzorgd door het Bonhoeffer college .
 Week van de Eenheid – de afsluiting vindt plaats in onze januariviering, waar Bernadette
haar toespraak beëindigde met de woorden: “Laten we samen op weg gaan, bemoedigd
door wat ons verbindt!”
 Sobere Maaltijden – wederom elke woensdagavond in de vastentijd, zes keer in totaal. De
KGIJ verzorgde op 21 maart de laatste, weer drukbezochte, met als thema: Nieuw Leven.
 Kranslegging 4 mei – dit jaar in Beverwijk door Marinet Huisman en Arrie van Nierop.
 Tentviering in Wijk aan Zee op Hemelvaartsdag, 10 mei. Een drukbezochte viering, groot
koor met begeleiding van het Leger des Heils orkest. Voorgangers uit verschillende kerken.
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 Vredesweek 2018 werd geopend met een viering in Wijk aan Zee, vervolgd met een lezing bij
het Apostolisch Genootschap op woensdag en op zaterdag in onze KGIJviering afgesloten.
Voorafgaand aan de viering hadden we een interessante lezing door een jongere van het
IKV gevolgd door een maaltijd: soep met brood. Vrouwen voor Vrede had deze bijeenkomst
mede voorbereid.
De activiteiten van de verschillende kerken staan vermeld op de website
www.kerkenijmondnoord.nl. Daarop kun je je boodschap kwijt met eventueel een link voor
uitgebreide toelichting. Elk jaar krijgen we van de deelnemende kerken een bijdrage om de
gemaakte kosten te kunnen vergoeden.

Noodfonds Heemskerk
Luus GuillotBruinsma
Het Noodfonds Heemskerk is al een groot aantal jaren actief en jammer genoeg nog steeds
noodzakelijk. De financiële crisis is (volgens de berichten) op zijn retour, maar dit geldt niet voor
de mensen die een beroep op ons doen. Dit jaar is de 1000ste aanvraag van de afgelopen jaren
binnengekomen. De bijdrage vanuit het Noodfonds zijn ook dit jaar weer voor het grootste deel:
levensonderhoud en betalingsachterstanden.
De aanvragen komen soms rechtstreeks, maar meestal via Socius, Sociaal Team, MEE of de
GGZ binnen.
Een paar voorbeelden waarbij wij financieel ook iets hebben kunnen bijdragen: Een vrouw met
kindje in ‘Blijf van mijn lijf’ krijgt een flatje, maar heeft geen geld om het in te richten, een lening
(via de gemeente) is in zo’n situatie geen oplossing.
Van een Afghaanse leerling (16 jaar) op het Kennemer College mochten (na 3 jaar) zijn ouders,
zusje en broertje naar Nederland komen (gezinshereniging). Het Noodfonds en andere gulle
gevers hebben het geld voor de vliegtickets bij elkaar kunnen sprokkelen.
Het jaarlijkse contact met de Gemeente Heemskerk (noodzakelijk vanwege hun bijdrage) ver
loopt prettig. Zolang het nodig is en de kerken/gemeente ons financieel blijven steunen, kunnen
we regelmatig in moeilijke situatie een steentje bijdragen.

VluchtelingenWerk IJmond Noord
Mieke van Hout
De taakstelling die de gemeente aan een organisatie uit besteed is begin dit jaar aan Vluchte
lingenWerk West en Midden Nederland gegeven voor de HAL, de BUCH (Bergen, Uitgeest,
Castricum en Heilo) gemeentes en voor de gemeente Alkmaar. Omdat VluchtelingenWerk West
en Midden Nederland de middelen, die zij voorgaande jaren in gezet hebben om op de Elbe
straat 16 in Heemskerk het Regionaal Steunpunt Rechtsbescherming (RSR) open te houden,
nodig had om in deze gemeentes de taakstelling weer uit te gaan voeren is de locatie Heems
kerk gesloten. De taakstelling houdt in dat statushouders die een vestigingsvergunning in die
gemeente hebben gekregen het eerste jaar geholpen worden met al hun sociaal maatschappe
lijke zaken. Ook de juridische bijstand bij hun asielzaken wordt nu vanuit Alkmaar, IJmuiden en
Haarlem gegeven.
VluchtelingenWerk IJmondNoord bestaat niet meer. De Elbestraat is gesloten. Vluchtelingen
Werk West en Midden Nederland heeft de gemeentes Heemskerk en Beverwijk een brief ge
stuurd en medegedeeld dat zij zich volledig uit deze gemeentes heeft teruggetrokken. Asielzoe
kers en statushouders in Beverwijk en Heemskerk zijn nu aangewezen op INOVA. De vrijwilli
gers van de taalgroep hebben zich verdeeld over de buurthuizen en doen nu daar vrijwilligers
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werk. De vrijwilligers van het RSR hebben zich verdeeld over Haarlem, Bloemendaal, IJmuiden
en Alkmaar. Wel kunnen statushouders in Beverwijk en Heemskerk nog meedoen met BIONT
projecten maar deze worden dan georganiseerd vanuit de BUCH of HAL1) gemeentes of Haar
lem, IJmuiden en Alkmaar.

Helaas en met pijn in het hart is dit dus het laatste verslagje van IJmondNoord wat ik voor het
jaarverslag van de KGIJ schrijf.
Maar we (dat geldt voor iedereen van VluchtelingenWerk IJmondNoord , cliënten en medewer
kers) zullen elkaar vast nog wel hier en daar tegenkomen.
We zullen dan blij zijn jullie weer te zien en te spreken want oude liefde roest niet.
Hartelijke groeten namens allen van VluchtelingenWerk.

Vrouwen voor Vrede IJmond
Ineke MeintjensOoteman

Onze groep bestaat uit de volgende leden: Lia van den Berghe, Mies Brandenburg, Thea van
den 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:
* Op 23 september liep er een aantal vrouwen mee in de Walk of Peace in IJmuiden. Vanaf het
Gemeentehuis naar het Kennemerplein, eindigend in de Kuba moskee. In de Oude Katho
lieke kerk werd er een workshop kraanvogels vouwen gegeven door Mies en Marianne. Dit
was een mooie afsluiting van de Vredesweek waar in het vorige jaaroverzicht verslag van is
gedaan. Heel bijzonder dat we tijdens de wandeling Lia tegenkwamen, Lia zat van het begin
1) BUCH: Beverwijk  Uitgeest  Castricum  Heemskerk. HAL: Heerhugowaard  Alkmaar  Langedijk
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af aan bij onze groep, maar is circa 20 jaar geleden een ander pad ingeslagen. We zijn ver
heugd dat ze zich weer bij ons heeft aangesloten. Alsof ze niet weg is geweest!
*Het lidmaatschap van Vrouwen voor Vrede werd overgezet in die van het Platform Vrouwen en
Duurzame Vrede.
*13 December gingen Ria en Ineke naar Atria in Amsterdam voor de Aletta Jacobs bijeenkomst.
*We begonnen 2018 strijdbaar! Naar aanleiding van de Tegenlicht documentaire “Beerput Ne
derland” over de schandalige manier waarop Nederland met giftige stoffen omgaat, besloten
we in januari om naar een aantal Tweede Kamerleden brieven te schrijven. Ook wilden we
dat doen naar aanleiding van berichten over het wapenexportbeleid, wapenhandel naar
Jemen en het kenwapenbeleid. We zochten uit wie we daarvoor moesten benaderen en
maakten voorbeeldbrieven.
* In februari zijn er verschillende brieven verstuurd naar aanleiding van de docu “Beerput
Nederland”. Bemoedigingsbrieven werden verstuurd naar Kamerleden die deze milieuzaak
aan de orde hadden gesteld. Ria had contact met het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat en na enig onderzoek harerzijds begrepen, dat de wet Milieubeheer opgaat in een
nieuwe Omgevingswet met ingang van 2021. We stuurden een brief naar de fracties met de
vraag om kritisch te kijken naar de nieuwe omgevingswet en om betere handhaving op af
valverwerking. We kregen reacties op onze brieven van Groen Links, D66, PVDA en de
Partij voor de Dieren.
*8 Maart Internationale Vrouwendag. Een aantal vrouwen kregen een rondleiding in het Joods
Historisch Museum in Amsterdam met de tentoonstelling van Charlotte Salomon. Daarna
was er nog een manifestatie op de Dam in verband met de Internationale Vrouwendag. Hier
zijn we niet naar toe geweest. Wel naar de Portugese Synagoge en de Hollandsche
Schouwburg.
*17 maart ledenvergadering Platform Vrouwen en Duurzame Vrede, Thea en Ineke gingen
naar Amersfoort. Het was een inspirerende dag.
*11 april demonstratie “Stop the War on Migrants” bij het Hotel Okura in Amsterdam, waar een
aandeelhoudersvergadering plaats vond van Airbus. “Stop Wapenhandel” had zich hierbij
aangesloten en Leny en Ria gingen hiernaar toe.
* We ondertekenden een petitie van Mayors for Peace waarin alle landen worden opgeroepen
om zo spoedig mogelijk toe te treden tot het verdrag over het wereldwijde verbod op kern
wapens.
* Er kwamen nog wat schriftelijke reacties binnen op onze brieven die aan de politici waren ge
stuurd. Met betrekking tot onze vraag over de kernwapens was de conclusie dat de mini
sters gebonden zijn aan de NAVO en Amerika en daar ook naar verwijzen!!!
* 18 mei een gezellige dag met elkaar in het Muiderslot naar aanleiding van de tentoonstelling
“Gewapend met schoonheid”. Sterke vrouwen verbeeld door hedendaagse kunstenaars.
* 23 mei een bijeenkomst in Lommerlust met het thema “in gesprek met”. Georganiseerd door
Jan Mellies. Een Afghaanse vluchtelinge (werkzaam in Lommerlust) vertelde haar vlucht
verhaal aan leerlingen van groep 8 van basisschool de Sleutelbloem uit Beverwijk. Met
elkaar ging men daarna in gesprek over onder andere vooroordelen, Ida, Thea en Ineke
waren
erbij.
* Mies bezocht op 2 juni een inspirerende ontmoetingsavond in de moskee aan de Duitsland
laan met het thema “de imam en dominee in gesprek, met iftar maaltijd”.
*Op 12 juni mochten we aanschuiven bij de voorbereidingsgroep van de KGIJ om te kijken of
we op de Internationale Dag van de Vrede samen konden werken aan ons plan om een vre
desmaaltijd te organiseren, waarbij een jonge antinucleair lobbyist zou worden uitgenodigd
voor een lezing over de status van de kernontwapening en zijn ervaring als lobbyist in
Genève. Omdat er algehele instemming was, werd op 5 Juli dit plan verder uitgewerkt.
* 9 Juli had Thea een interview met de heer T. Mans burgemeester van Castricum, als zijnde
een Mayor for Peace, in verband met de komende herdenking van de slachtoffers van de
atoombommen op Hiroshima en Nagasaki. Met als doel dit te plaatsen in de ‘Vredesflits’ van
het Platform Vrouwen en Duurzame Vrede begin augustus.
*Op 11 juli gingen Leny, Marianne,Ineke en Ida naar de Srebrenica herdenking in Den Haag op
het Plein. Vooraf liepen Marianne, Leny en Ineke mee in de vredesmars van Wassenaar
naar Den Haag, samen met circa 200 andere overwegend Bosnische vrouwen, mannen en
kinderen.
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*Op 6 augustus werd er een diein georganiseerd op het Spui in Amsterdam in het kader van de
Hiroshima/Nagasaki herdenking, georganiseerd door Frits ter Kuile. Leny, Mies Lia, Ida en
Ineke waren erbij met de protestborden van jaren en jaren geleden van onze tentoonstelling
over de kernproeven.
*Marianne en Ineke bezochten de indrukwekkende expositie ‘Room of Hope’ bij het Nederlands
Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum, samengesteld uit 298.000 kraanvogels ter na
gedachtenis aan de 298 slachtoffers van de MH17. Mies zag deze expositie al in Emmen.
*22 september was de Viering van de Vredesweek, “Generaties voor Vrede”, in samenwerking
met de KGIJ. Meindert Mak een door Pax opgeleide student vertelde enthousiast over zijn
ervaring met het lobbyen tijdens een conferentie over kernwapens in Genève. Na de lezing
was er een maaltijd met soep en brood en volgde de Vredesviering met predikant Bertus
Stuifbergen, die de toespraak verzorgde. Al met al was dit een bijzondere, goedbezochte
bijeenkomst in de Stut. We kijken er met voldoening op terug en ook op de prettige samen
werking met Lenie, Bernadette en Tiny van de KGIJ.
* 3 oktober was Thea bij de feestelijke gebeurtenis in Amsterdam waarbij het boek ‘1001 Vrou
wen in de 20ste eeuw’ in ontvangst werd genomen door Koning Willem Alexander, die daar
ook de gelijknamige tentoonstelling opende. Thea was een van de initiatiefneemsters om 2
vredesvrouwen, Adrienne van MelleHermans en Janne Poort van Eden, in het boek ge
plaatst te krijgen door middel van crowdfunding bij Vrouwen voor Vrede en dat was gelukt.
Hoera!

Zienderogen
Daan Simoons, bestuurslid

Activiteiten in de periode 1 juli 2017 tot en met 31 juni 2018.
Zienderogen stelt zich tot doel om blind en slechtziendheid te bestrijden in alle arme delen van
de wereld. Vele milde gevers, onder wie leden van de KGIJ, ook via collectes, hebben door hun
bijdragen in de periode 20172018 drie acties mogelijk gemaakt.
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De acties worden uitgevoerd in Oost Europa, Zuid Amerika, Afrika en Azië door deskundige vrij
willigers. De Stichting zendt een aantal keren per jaar een team van optometristen en/of opti
ciens aangevuld met (lokale) vertalers en helpers, dat zoveel mogelijk arme mensen aan een
brilopmaat helpt in een tijdsbestek van een tiental dagen. Ze maken mensen attent op oog
ziekten die medische behandeling door een oogarts behoeven. Geen behandeling zou op ter
mijn veelal leiden tot blindheid. Ook is er behoefte aan (kostbare) apparatuur met deskundige
instructie.
Jacques Tuinder, oprichter van Zienderogen, noemde de gevers en de vrijwilligers ‘weldoeners’.
Het bestuur en de vrijwilligers hopen dat u wél wilt blijven doen om hen in staat te stellen het
levenswerk van Jacques voort te zetten. Misschien niet op dezelfde manier, maar wel met het
zelfde warme hart voor onze naasten. En om nogmaals Jacques te citeren: we willen mooie
muziek blijven maken zonder strijkstok.
September 2017, een project in Moldavië, Capresci op uitnodiging van “Max maakt mogelijk”.
Vanuit Stichting Zienderogen was de opdracht om zo veel mogelijk arme mensen, van jong
tot oud, oogheelkundig te screenen op oogaandoeningen. De mensen werden onderzocht
op cataract, glaucoom, hoornvlies en netvlies aandoeningen. Waar nodig werden de men
sen geholpen met een bril. In 8 dagen hadden we 1089(!) mensen gescreend.
Eind januari 2018 is een missie van de Stichting Zienderogen, bestaande uit twee optometris
ten, een orthoptist, een opticien en een tolk, in samenwerking met de Stichting Samenwer
king Vlissingen Ambon (SSVA) naar Ambon geweest. Een jaar geleden heeft de SSVA met
de gemeente Ambon een oogkliniek opgezet. Ambon heeft 350.000 inwoners. Maar op de
omliggende eilanden wonen ook nog eens honderdduizenden en er zijn in totaal slechts drie
oogartsen. Maar echte oogzorg is überhaupt matig en ontbreekt in de afgelegen gebieden
en eilanden. De locaties die bezocht zijn, zaten voornamelijk aan de zuidkant van het
eiland. Vanuit Ambon stad moest dan over bergwegen naar het zuiden worden gereden.
Deze bergwegen zouden niet misstaan in de route over de Franse Alpe d’Huez. Smal, steil
omhoog en omlaag.
In totaal hebben de missieleden 1212 mensen gescreend en gemeten: 533 correctiebrillen
voorgeschreven en afgepast achter de oren, 175 zonnebrillen met UV400 filter achtergela
ten. En ongeveer 400 kantenklare leesbrillen voorgeschreven en weggegeven.
Op 21 april 2018 vertrok een team naar Suriname. Tijdens deze missie zouden we district Sipa
liwini bezoeken, dit is in het binnenland en het grootste district van Suriname. In samenwer
king met Rob Jansen, een Nederlander die al meer dan 20 jaar in Suriname woont, was al
les geregeld en wisten de mensen van onze komst.
Na een nachtje slapen in Paramaribo waren we klaar om het binnenland in te trekken. Er was
een bus geregeld waar we mee naar Atjoeni zouden rijden. Eenmaal aangekomen bij Atjoe
ni zouden we verder reizen per boot. Het begon al snel te regenen, en dan niet een klein
beetje. We kwamen drijfnat aan bij het resort van meneer Mandje, dit lag iets verder dan
NieuwAurora. Hij heette ons die middag welkom. Dit was onze slaapplek voor de komende
week.
Uiteindelijk werden we 3 mei weer bij vliegveld Zanderij afgezet. We namen afscheid van Rob
Jansen en bedankte hem voor zijn hulp en zorgen. Na alle brilorders ingevoerd te hebben,
konden we concluderen dat we in totaal 933 mensen hebben gezien. Er zijn 318 kant en
klare leesbrillen voorgeschreven. Hier in Nederland gaan we 196 brillen maken, welke later
worden opgestuurd en uitgedeeld worden door Rob Jansen. Al met al een geslaagde
missie!
Verdere informatie!
Uitgebreide verslagen van alle missies worden gepubliceerd op de site van Stichting Ziender
ogen (www.stichtingzienderogen.nl/). Daar kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief die
regelmatig per email wordt toegezonden. Wilt u bijdragen? Giften op rekeningnummer
NL20INGB0001020100 zijn aftrekbaar. Zienderogen is een ANBIstichting. Ook ondergeteken
de is natuurlijk bereid u alle gewenste informatie verstrekken.
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De KGIJ in cijfers en letters
In het verslagjaar 20172018 bestaat het bestuur van de KGIJ uit:
Go Stavenuiter
Henk Kaatee
Ina Simoons
Bernadette Pilanen
Will van ‘t Hoff
Ria Emanuel

lid
penningmeester
lid
secretaris
lid
lid

(Aad Hooreman is formeel nog voorzitter, maar maakt geen deel meer uit van de Kerngroep)
Peter van Tongeren is financieel administrateur.
Bernadette BoomSicking werkt 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 nietleden 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.
Oecumenische Basisgemeente KGIJ
Postadres: Antillenstraat 12 1944XB Beverwijk
Website: kgij.nl
Samenstelling jaarverslag: Bernadette Pilanen
Antillenstraat 12
1944 XB Beverwijk
tel. 0251247560
email: secretaris@kgij.nl
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