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Pastor 

Bernadette Boom 

Op het moment dat ik dit schrijf realiseer ik mij dat mijn eerste lustrum als pastor van 

de KGIJ in zicht komt. Al bijna vijf jaar mocht ik met jullie meelopen in tijden van wel 

en wee. In het afgelopen jaar is er heel veel gebeurd. Er zijn zeven mensen uit onze 

gemeenschap gestorven. We beleefden met elkaar de lockdown. Vieringen en 

ontmoetingen konden niet doorgaan, maar we lieten elkaar niet vallen. Zo goed en 

zo kwaad als het ging probeerde ik contact te houden met mensen via telefonisch 

pastoraat en de mail. Ik stuurde zo veel mogelijk kaarten. Als alternatief voor de 

vieringen bedacht ik een concept voor online vieringen in de vorm van een filmpje. 

Met Pasen lanceerden we ons eerste filmpje dat nog niet echt een viering was, maar 

een mix van muziek, gedichten en beelden. Daarna volgden er nog twee filmpjes die 

meer het karakter van een echte viering hadden. Ik ben er trots op dat de 

verschillende voorbereidingsgroepen zo enorm hun best gedaan hebben om dit alles 

tot stand te brengen. Het heeft best wat moeite gekost om alle stemmen op te 

nemen, muziek en teksten uit te zoeken en hier een geheel van te maken. Met 

behulp van mijn zoon Bruno en de technische ondersteuning van Kees lukte het om 

een filmpje te maken dat toegankelijk was voor vrijwel iedereen. Henk Kaatee 

slaagde erin om van een powerpointpresentie voor de viering een filmpje te maken. 

Voor mensen die geen toegang tot een computer hadden, maakten we een papieren 

versie. We hebben veel positieve reacties gehad. Ik ben blij dat we met elkaar in 

staat waren om op deze manier troost en bemoediging in de huiskamers te brengen. 

Helaas kreeg ik tegen de zomer steeds meer vermoeidheidsklachten. Familiezorgen 

en alle inspanningen van het afgelopen seizoen begonnen hun tol te eisen. Ik bleek 

een burnout te hebben en heb me, vanaf eind mei, een paar maanden 

teruggetrokken. Ik was onder de indruk van alle lieve reacties die ik van KGIJ-ers 

gekregen heb in de vorm van bloemen, kaarten en mailtjes. Inmiddels ben ik weer 

aardig aan het herstellen, al ben ik zeker nog niet de oude. Ik ben voorzichtig weer 

aan het opbouwen. Ik hoop van harte dat ik er in het nieuwe seizoen weer helemaal 

voor jullie kan zijn! 

          

Kerngroep 

Corine Bart  

In september 2019 bestond de kerngroep van de KGIJ - het bestuur van de 

vereniging - uit Ina Simoons (voorzitter), Corine Bart (secretaris), Peter van Tongeren 

(penningmeester), Go Stavenuiter, Bernadette Pilanen en Will van ’t Hoff als 

algemeen lid. In de ledenvergadering van 30 oktober traden Go en Will af, werd 

Arnold Vermeulen gekozen als lid en stemden de leden in met het verlengen van de 

zittingsperiode van Ina en Bernadette met één jaar.  

Van september tot en met maart werd elke maand vergaderd bij één van de leden 

thuis, in totaal 7 keer. In april en mei vergaderden we via Zoom, in juni in de Stut. 

Pastor Bernadette Boom was de meeste keren hier ook bij aanwezig. 
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In de algemene ledenvergadering (ALV) van 30 oktober 2019 werd nogmaals de 

toekomst van de KGIJ besproken. Aanvankelijk werd de situatie somber ingezien 

vanwege krimp van de financiën en krimp van de kerngroep. De begroting gaf echter 

toch een positiever resultaat dan gedacht door laat binnengekomen bijdragen. 

Hoewel er zorgen werden geuit over de altijd moeizame invulling van de bestuurs-

functies vonden de leden toch voldoende basis en animo om nog een poos door te 

gaan als vereniging KGIJ. Er werd dan ook besloten om het jubileum ‘50 jaar KGIJ’ te 

gaan vieren in januari 2021. Het thema ‘KGIJ en duurzaamheid’ kreeg een afronding 

met de training van 3 energiecoaches, die de leden na afronding advies kunnen 

geven over de verduurzaming van hun woning.  

In dit jaarverslag zijn heel vaak de woorden ‘corona’, ’verplaatsen’ en ‘afzegging’ te 

lezen. Vanaf 16 maart ging Nederland in lock down en konden we niet meer live bij 

elkaar komen. Vergaderingen vonden op afstand en digitaal plaats via Zoom, contact 

was er alleen per telefoon en mail. Dit bracht beperkingen met zich mee en had de 

nodige impact op de communicatie. De leden werden steeds geïnformeerd door 

middel van nieuwsbrieven.  

De voorjaarsledenvergadering in april 2020 werd vanwege de anti-

coronamaatregelen verplaatst naar 3 juni 2020. Ook deze vergadering kon helaas 

niet als een fysieke ALV gehouden worden. De statuten en het huishoudelijk 

reglement voorzien niet in een alternatief. De kerngroep besloot om in dit 

uitzonderlijke geval de ALV van 3 juni niet fysiek plaats te laten vinden, maar de 

noodzakelijke agendapunten via email af te handelen. Hierdoor kon de jaarrekening 

2019 worden vastgesteld en de nieuwe kascommissie worden gekozen.  

Pastor Bernadette meldde zich begin juni voor onbepaalde tijd ziek. Haar 

belangrijkste taken konden tot en met augustus worden waargenomen door collega 

pastores. In september is zij weer begonnen met een deel van haar werk voor de 

KGIJ.     

In het vorige jaarverslag werd al melding gemaakt van het feit dat het bestuur te klein 

is om het werk goed te kunnen doen. In het afgelopen jaar is dat eens te meer 

duidelijk geworden. Over de taken en verantwoordelijkheden van de kerngroep zijn 

binnen de groep en daar buiten onduidelijkheden gebleken en daarmee ook 

misverstanden ontstaan. Als gevolg hiervan heeft het bestuur zelf besloten dat het in 

de huidige samenstelling niet goed kan functioneren. De huidige kerngroep legde in 

september zijn functie neer, waarna het demissionair verder ging. Het zal in de 

najaarsledenvergadering van november 2020 het jaarverslag 2019-2020 en de 

begroting 2020 voorleggen ter goedkeuring en de leden van de KGIJ vragen om over 

het vervolg te besluiten. 
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Werkgroep vieringen 

Lenie Dijkstra 

We kwamen op 12 november 2019 bij elkaar voor een terugblik op de voorgaande 

vieringen, met voorstellen voor de komende vieringen en wat er verder nog 

besproken moet worden. 

Nu volgt een gedeelte uit het verslag wat Arnold Vermeulen maakte.  

Komende vieringen. 

Het rooster wordt terplekke ingevuld met hier en daar nog een vraagteken voor de 

personele bezetting. Bernadette Pilanen zal dit zo spoedig mogelijk verspreiden. 

Bernadette Boom zal onze themalijn voor dit seizoen (aarde – water – lucht – vuur) 

bewaken en waar mogelijk de combinatie met verbinding naar de actualiteit (b.v. de 

week van de eenheid der kerken in januari 2020) zoeken. 

Aad Hooreman benadert Jarek Kubacki voor de toespraak in de februari viering en 

Bertus Stuifbergen als Jarek niet kan. 

Peter van Tongeren zal bij Henk de Loos nagaan of de Ontmoeting op 7 en de 

viering op 21 maart kan plaatsvinden. 

De raad van kerken vraagt om medewerking bij het voorbereiden van en /of 

voorgaan in de ‘tentviering’ in Wijk aan Zee ter gelegenheid van Hemelvaart 2020 

(21 mei). Wie wil meedoen? 

Voor de juni viering vraagt Lenie Dijkstra, Atie Driesten om die viering mee voor te 

bereiden en Tiny van Overveld vraagt Wil Steenpoorte. Over ‘Borgstaan Voor Elkaar’ 

krijgen we nog bericht van de kerngroep.  

Bernadette Pilanen vraagt iedere voorbereidingsgroep voor een kritische blik op het 

vieringboekje. Op voorstel van Daan Simoons zal de voorganger die taak op zich 

nemen. 

Peter van Tongeren vertelt dat de voorbereidingsgroep ervoor gekozen heeft de 

mededelingen in de komende viering niet bij de collecte te doen maar bij het 

slotwoord. Het is nu vaak wat rommelig. 

We spraken ook over het KGIJ-koor, zou het niet beter zijn als we èènstemmig gaan 

zingen werd er geopperd, Jelle Jan Klinkert vindt dat het koor optimaal functioneert 

en prima geschikt is voor het doel. Hij noemt het koor een kernelement voor de KGIJ 

en de viering. 

Bernadette Boom merkt op dat in de KGIJ het woord kwaliteit regelmatig valt, maar 

dat in haar ogen het aspect verbinding belangrijker is. Uit de reacties kwam naar 

voren dat iedereen (nou ja bijna) blij is met het koor en de zang niet graag willen 

missen! 
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De werkgroep vergadering van juni ging niet door, iedereen is via de mail benaderd 

met de vraag om weer mee te doen in het komende seizoen. Gelukkig hebben de 

meeste mensen daar positief op gereageerd.    

Tot en met februari ging alles naar wens, iedere viering verliep zoals gepland. Maar 

toen kwam corona, niemand had enig idee wat dat virus teweeg ging brengen. Ook 

de KGIJ niet. 

Het begon met de viering van maart die niet doorging. 

In april, mei en juni, waren er vieringen die we via de computer konden bekijken, er is 

veel werk voor verricht vooral de april viering, die Henk Kaatee menig uurtje heeft 

gekost. We kwamen tot de conclusie dat deze voorbereiding toch wat veel tijd vroeg. 

Gelukkig heeft de zoon van Bernadette Boom ons bij de volgende vieringen 

voortreffelijk geholpen. 

We kregen na de uitzending mooie, lieve en leuke reacties. Zo alleen, met een 

kaarsje aan voor het scherm, was de reactie van verschillende mensen, luisterde je 

zeer intens en voelde je de verbondenheid met elkaar. 

Tot slot het gedichtje wat ik voorlas bij het begin van de vergadering op  

12 november. 

                                       Verwarm wat verkild is. 

                                       Vergroot niet wat fout ging 

                                       Vergooi niet wat goed is    

                                       Vergeef wat in je macht ligt 

                                       Verwacht niet het onmogelijke 

                                       Verheug je over wat lukt. 

                                       Voel je in liefde verbonden.    

 

Koor 

Judith Vleer 

Het koor bestaat aan het begin van dit seizoen uit 18 leden.  

Dirigent van het koor is Jelle Jan Klinkert, en de begeleiding op de piano is nog 

steeds in goede handen van Karin Kroese. 

We begonnen het seizoen met het uitgestelde kooruitje naar SHIP. Een uitgebreider 

verslag hiervan stond al in het vorige jaarverslag (2018-2019).  

Op 21 september vond de oecumenische Vredesviering plaats in de kerk van de 

Apostolische Gemeenschap in Heemskerk, een zeer mooie bijeenkomst. 

In november overleed Corry van Toledo. Op 23 november was de afscheidsviering, 

die vanuit de PKN werd verzorgd. Op verzoek van Corry heeft het KGIJ-koor  

meegewerkt en waren we met veel koorleden aanwezig, ook het Liturgiekoor IJmond 

zong mee. De gezongen liederen waren door Corry zelf uitgezocht, zoals ‘Licht dat 

ons aanstoot’ en ‘Delf mijn gezicht op’; Corrie had alles tot in de finesses geregeld. 
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Het ‘Lied van de grote reis’ werd via een CD ten gehore gebracht en door velen 

enthousiast meegezongen. Het was een mooie viering. Hans Timmer dirigeerde, 

Karin zat achter de piano.    

Enkele gastleden van Tremenda hebben met de Kerstviering meegezongen.  

Precies 6 weken na Corry overleed Go op 29 december. Op 4 januari is hij, na een 

indrukwekkende afscheidsviering in de KGIJ in de Morgensterkerk, op Eikenhof 

begraven. Jan Tulp leidde de dienst. Het voltallige koor was aanwezig + Corine + 

Marieke en een Tremenda-lid, Jelle Jan en Karin deden de begeleiding. Het was een 

mooie viering, waarin Go werd herdacht zoals wij hem kennen. Je kunt van alles over 

Go vertellen, maar hij was vooral een man die je niet over het hoofd zag en dat had 

echt niet alleen met zijn lengte te maken! 

Op 11 januari was de Nieuwjaarsbijeenkomst, waaraan het koor heeft meegewerkt. 

Een inspirerende middag/avond, tussendoor genietend van de ‘tafel van overvloed’. 

In de openingsspeech van Henk Kaatee werd alvast vooruit gekeken naar het 50-

jarig bestaan van de KGIJ in januari 2021; het is nog maar de vraag wanneer we 

deze mijlpaal ook echt kunnen gaan vieren.  

Op 24 januari was de afscheidsdienst van Aleid Jumelet-Derks-Baas op 

begraafplaats Duinrust in Beverwijk; het koor (aangevuld met Ina, Corine en 

Margreet) werd begeleid door Jelle Jan, die tevens het (elektrische) pianospel voor 

zijn rekening nam.  

Op 11 maart hadden we nog onze jaarlijkse koorvergadering, en een week later was 

daar opeens corona, een nieuw virus dat in Azië begon en zich uiteindelijk over de 

hele wereld heeft uitgespreid. Mensen werden zeer ziek, de IC’s lagen bomvol en 

veel mensen overleden. Omdat er weinig bekend was over Covid-19 werd Nederland 

‘op stil gezet’, en zo kwam de KGIJ en dus ook het koor tot stilstand. Opeens geen 

vieringen en ontmoetingen meer, we hebben een bizarre tijd achter de rug.   

Er gebeurden gelukkig ook mooie dingen. In juli waren zowel Jelle Jan en Hanneke 

als Margreet en Arnold 50 jaar getrouwd, ze zijn door het koor gefeliciteerd met een 

mooie bos bloemen.  

We hadden elkaar als koor sinds medio maart niet meer gezien en het leek iets beter 

te gaan met de corona-perikelen, waardoor we het aandurfden om elkaar op 2 

september in de Orangerie van Akerendam te ontmoeten en bij te praten (uiteraard 

op 1½ meter van elkaar etc.). Het was prachtig weer en iedereen was blij om elkaar 

weer te zien; toen werd het voornemen uitgesproken om in oktober weer voorzichtig 

met de repetities te beginnen.  

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, Luus Guillot, Truus Burghout (voor het laatst dit jaar) en 

Anneke van Tongeren. Bernadette Boom is altijd present op de werkgroep-

vergaderingen, die we tweemaal per jaar houden.  

Dan leggen we de basis voor komende Ontmoetingen. We kiezen zorgvuldig de 

thema’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 vinden als er een probleem 

opduikt bij de uitvoering.  We proberen bij de keuze van de thema’s een balans te 

vinden tussen informatieve onderwerpen en meer persoonlijk getinte thema’s. Ideeën 

blijven zeer welkom. 

Vanwege corona werd onze creativiteit dit voorjaar noodgedwongen extra geprikkeld 

om andere vormen van Ontmoeten te vinden. 

Ontmoetingen in seizoen 2019-2020: 

14 sept.2019 ‘Vrede verbindt over grenzen’: over de grenzen bij jezelf. Boeiende 

gesprekken in de groepjes over hoe je soms je grenzen verlegt. Met een lied door 

Henk Engel en gedicht van Jan Tulp. 

12 okt.2019: Familie (rol en betekenis) -voorafgaand aan de Gedenkviering.  

Intensieve gesprekken over ieders rol in het gezin en verwachtingen daarbij en hoe 

dat soms ook kan veranderen. 

9 nov.2019: Wat is er gaande ? Cartoons met actualiteiten met. Wat spreekt je aan 

en hoe kijk je hiernaar?  Iedereen kiest een aansprekende cartoon uit de voorraad en 

licht die plenair toe.  

7 dec 2019 : Mensenrechten:  Arie van Driel komt vertellen over zijn ervaringen als 

mensenrechtenadvocaat.  Informatief - anders dan anders, helaas weinig over de 

actuele situatie. 

11 jan. 2020: Hemels! Hemeltjelief!  Nieuwjaarsontmoeting in De Stut met het thema  

‘Hoe ziet jouw hemel eruit?’ plus het traditionele buffet, beide met bijdragen van 

KGIJ-ers. Waardevolle bijeenkomst, zeker ook door de maaltijd met elkaar. 

8 febr.2020: Gesprekken over… aan de hand van Vragenkaartjes . Interessante 

gesprekken over diverse vragen op allerlei gebied. Voor herhaling vatbaar, maar dan 

met voorselectie van de kaartjes. 

 7 mrt 2020: Oekraïne-project Jarek Kubacki  (met Hans Croese) Informatie over het 

dorp Ladantsy waar hij intensief contact mee heeft. De foto’s geven een goed beeld 

en een opname van het koor(tje) was indrukwekkend. 
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25 apr.2020: Vrijheid - 75 jaar was het geplande onderwerp, maar vanwege corona 

kon de Ontmoeting niet doorgaan.   

9 mei 2020:   Volgens de planning zou José Magloire komen vertellen over Haïti, 

waar ze jaren woonde. Deze Ontmoeting werd vanwege corona vervangen door een 

digitale Ontmoeting. Ieder werd uitgenodigd ervaringen uit deze corona-periode en 

over ‘Vrijheid’ te delen via de mail. 18 mensen gingen hier positief op in. 

13 juni 2020: ‘Borgstaan’ met broodmaaltijd was het plan, maar Corona daagde ons 

weer uit om iets anders te bedenken. Via de mail deelden we aanbiedingen en 

gedachten en werd het een digitale Ontmoeting. Gelukkig konden we in de 

bijeenkomst van 5 september elkaar voor het eerst weer live (maar op afstand) 

ontmoeten. 

 

Pastoraatsgroep 

Marjolijn Bartlema 

Zomer 2020, zelden een KGIJ jaar zo ON-AF afgesloten, eigenlijk niet afgesloten. 

Vanaf maart waren we door het Coronavirus allemaal genoodzaakt alle vormen van 

‘Elkaar Ontmoeten’ af te zeggen. Geen vieringen, geen ontmoetingen, geen 

vergaderingen geen of veel minder bezoek aan elkaar. Alles met gepaste afstand. Ik 

wil het verder niet hebben over alle coronaproblemen. Er wordt dag en nacht via alle 

media over gesproken en gedebatteerd. 

 

Laten wij zoveel als mogelijk blijven omzien naar elkaar!  

 

Na de Zomerontmoeting 2019 bleek dat er behoefte bestond aan een tweede 

zomerontmoeting. Men had elkaar te lang gemist en men keek uit naar die ene 

zaterdag in drie maanden ‘vakantietijd’. De Pastoraatsgroep was natuurlijk graag 

bereid aan die wens tegemoet te komen, niet wetende wat ons te wachten stond: 

helemaal geen Zomerontmoeting! 

Tot grote teleurstelling, maar ook met begrip voor de situatie, van velen. 

Door het overlijden van zeven KGIJ leden raakten families in rouw en verdriet. 

Zowel voor als tijdens de corona bezochten velen, waar mogelijk, de uitvaarten van 

onze overledenen. Dat is een groot aantal in zo’n korte tijd. 

 

Samenstelling en werkwijze van de Pastoraatsgroep 

De huidige samenstelling is nu als volgt: 

Atie Driesten, Will van ’t Hoff , Jesèl Hooreman, Else Lindeboom (verzorgt de rubriek 

‘Aandacht’ in het Bulletin), Wil Steenpoorte, Arnold Vermeulen (notulist en tevens lid 

van de kerngroep),   Anneke van der Weide, Bernadette Boom-Sicking (pastor), 

Marjolijn Bartlema (voorzitter). 

  

De Pastoraatsgroep vergadert normaliter maandelijks. Echter dit jaar zevenmaal. 

April en mei vielen uit. En we waren dan ook ontzettend blij toen we op 22 juni  
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elkaar weer mochten ontmoeten en wel in de Stut. Gewoonlijk vergaderen we bij de 

leden thuis. 

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 niet-leden maar wel direct betrokken bij de KGIJ, zoals bijvoorbeeld 

sommige koorleden of familieleden. We spreken af wie iemand gaat bezoeken, 

bellen, of een andere vorm van aandacht gaat geven. Wanneer 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 

Het bezoeken van leden is de hoofdtaak van de Pastoraatsgroep. Langzamerhand 

groeit het aantal leden, die behoefte hebben aan bezoek. Veelal hebben wij “vaste” 

mensen die we bezoeken. Sinds de uitbraak van het coronavirus hebben we 

geprobeerd onderling contact te houden met elkaar om elkaar bij te praten over de 

ontstane situatie. We hebben (naar eer en geweten) al het mogelijke gedaan om 

toch, waar mogelijk, sommige leden toch te bezoeken. Denk aan enkele 

nabestaanden van overledenen binnen de KGIJ. Dit met in achtneming van de 

restricties. Waar dit niet kon hadden we regelmatig telefonische contacten. We 

hebben gemerkt dat dit erg op prijs werd gesteld. 

Al met als was het een heel bizarre, periode. We hadden het graag anders gezien! 

 

Huiskamergesprekken 

We hadden de huiskamergesprekken gepland en voorbereid. Ook de inschrijvingen 

waren gedaan. Ze hadden eind maart plaats zullen vinden maar hopelijk krijgen we 

een herkansing in het voorjaar van 2021. 

 

Werkzaamheden van de Pastoraatsgroep. 

• Bezoeken van leden en soms ook niet leden 

• organiseren, voorbereiden en verzorgen van de huiskamergesprekken 

• organiseren, voorbereiden en verzorgen van de jaarlijkse Zomerontmoeting; 

• zorgen voor de bloemen bij de Vieringen; 

• verzorgen van de Kerstattentie; 

• zorgen voor de bereikbaarheid van de Pastoraatsgroep bij calamiteiten in de 
zomerperiode; 

• maandelijks vergaderen. 
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Bulletin/ vieringboekje 

Kees de Boer 

Dit seizoen verschenen er negen bulletins en 6 vieringboekjes, omdat vanwege de 

corona-uitbraak februari van dit jaar de laatste ‘normale’ maand was met een viering 

in de Vrijburcht. 

In april, mei en juni verscheen het bulletin in een oplage van slechts 10 exemplaren. 

De meeste KGIJ-ers kregen per email een digitale versie (in kleur). Nog steeds 

bestaat de redactie uit Kees de Boer en Bernadette Pilanen, ondersteund door Judith 

Vleer, Daan Simoons en Marieke Tromp. Samen vormen zij de Bulletinredactie. Ook 

dit seizoen kwamen we niet fysiek bij elkaar voor een redactievergadering. Overleg 

vond plaats via email of een enkele keer via een whatsapp. De rubriek ‘Beleefd en 

aanbevolen’ wordt voortgezet. De rubriek beschikte dit seizoen over een pool van 

contribuanten bestaande uit Lenie Dijkstra, Jan Tulp, Henk Engel, Henk Kaatee en 

Dick Hornberg en Tiny van Overveld. Overbodig te vermelden dat het Bulletin er is 

door en voor de leden van de KGIJ. Jullie worden daarom van harte uitgenodigd een 

bijdrage te leveren! 

 

Vrouwengroep 

                                                                                                                       Jesèl Hooreman- Heijma 

Leden: Marjolijn Bartlema, Truus Burghout, Jo Commandeur, Henriëtte Dekkers,                

Lenie Dijkstra-Buitenhuis, Atie Driesten-de Vries, Anny Folkerts, Luus Guillot-

Bruinsma, Jesèl Hooreman-Heijma, Matty Landman, Else Lindeboom, Franca 

Merlijn, Ina Simoons-Smit, Vera Tuinder. 

Het afgelopen seizoen overleden Corry van Toledo-v.d. Berg, Aleid Jumelet-Baas en 

Jeanne Baars-van Perge. Wij zullen ze blijven herinneren als sterke vrouwen die 

jarenlang hun bijdrage hebben gegeven aan onze groep. 

Ons seizoen startte in september met bijpraten hoe het ons vergaan was in de 

zomermaanden. 

In oktober bezochten we de tentoonstelling in Museum Kennemerland.Thema was 

Manse Vrouwen , incl. rondleiding  

November was een speelse avond d.w.z. zoek de Nederlandse spreekwoorden in 

een tekening. 

December waren we als vanouds bij Lenie te gast. Iedereen had weer iets te eten 

meegenomen. Henriëtte en Jesèl vertelden een kerstverhaal . 

De maanden februari en maart werden besteed aan het bekende kaartspel met 

levensvragen en praatavond. 

De rest van het seizoen was door de coronatijd plotseling afgelopen. We hebben 

elkaar gemist maar gelukkig werd er onderling veel gebruik gemaakt van de telefoon. 

Sommigen bezochten elkaar (op afstand) en aten bij elkaar. 
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Wij willen graag weer starten in oktober, maar wachten de ontwikkelingen af.  

Op 16 september hebben we met een aantal vrouwen in ieder geval het seizoen 

geopend met koffie en gebak bij kasteel Marquette. Het was een warm samenzijn en 

we luisterden naar elkaars verhalen over de afgelopen tijd. 

 

Eetcafé 

Marie Agnes Krom 

Dit jaar is er geen verslag omdat we bijna geen Eetcafe hebben gehad. Volgend jaar 

op nieuw proberen. 

 

Raad van Kerken IJmond Noord 

Aad Hooreman 

Leden en vertegenwoordigers: 

Oecumenisch Beraad Wijk aan Zee: Miep de Wildt  

Oecumenisch Beraad Beverwijk: Marinet Huisman, Arrie van Nierop, Jarek Kubacki, 

Nel Souwer, Marcel de Haas. 

Oecumenisch Beraad Heemskerk: Marco Visser, Teun Warnaar, Aad Hooreman, 

Toos Croese, Annemarie Huisman-Mes, Henk Slaakweg. 

Interkerkelijk Overleg (IKO) één keer per jaar met andere kerken in de regio, niet lid 

van de RvK, te weten 

Vrije Evangelische Gemeente Beverwijk 

Evangelische Gemeente De Verandering 

Christelijk Gereformeerde Kerk Beverwijk-Westzaan 

Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt 

De Raad van Kerken komt tweemaal per jaar bijeen om activiteiten te plannen en op 

elkaar af te stemmen. Daarna wordt in werkgroepjes verder gewerkt aan de 

realisering.  

Dit jaar hielden we ons bezig met : 

• Kerst op het Plein – ook dit keer weer geheel verzorgd door het Bonhoeffer 
college 
 

• Week van de Eenheid – onze pastor Bernadette werkte in haar toespraak het 
thema ‘bekering’ uit via ‘omkering’; hoe gaan we om met elkaar en met alle leven 
op aarde. Met onze januari viering sloten wij deze week af . 
 

• Sobere Maaltijden – op de woensdagavonden in de vastentijd - werden weer in 
verschillende kerken gehouden, bij ons in de Stut op 4 maart en zeer druk 
bezocht. Daarna werden de volgende bijeenkomsten in verband met de corona- 
maatregelen afgelast. 
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• Kranslegging 4 mei – deze keer in Beverwijk en Heemskerk maar zonder defilé 
en stille tocht. 

De andere activiteiten die al gepland waren gingen niet meer door . 

We richtten ons op de komende oecumenische vredesviering in september. Wat 

kunnen we daarvan realiseren, met wie, waar en hoe? Het resultaat heeft u kunnen 

zien op TV Heemskerk op zondag 20 september . 

De website www.kerkenijmondnoord.nl geeft nog steeds informatie over de 

deelnemende kerken. 

 

Noodfonds Heemskerk 

Luus Guillot-Bruinsma 

Het afgelopen jaar hebben we weer ca. 50 mensen kunnen helpen die in financiële 

hulp verkeerden. De bijdragen waren, net als voorgaande jaren, o.a. 

levensonderhoud, betalingsachterstanden, enz. enz 

De meeste aanvragen bereikten ons via diverse instellingen, zoals Socius. 

In de Corona tijd, waarin vele zaken anders geregeld werden, hebben we in goed 

overleg met Socius de mensen ,die een beroep op ons deden ,toch financieel 

kunnen bijstaan.In de moeilijke Corona tijd, die nog komen gaat, hopen we  dan ook  

blijvend  de mensen die zich bij ons melden  te kunnen helpen. 

In het voorjaar hebben we noodgedwongen afscheid genomen van onze 

penningmeester (gezondheidsredenen) en onze secretaris( veelvuldig verblijf in het 

buitenland). Wij zijn met spoed op zoek naar een penningmeester, momenteel heeft 

onze nieuwe secretaris een dubbele functie. Een tijdelijke oplossing, hopelijk voor 

korte tijd. We hopen spoedig dat zich een nieuwe penningmeester aanmeldt. 

Verdere informatie over het Noodfonds H’kerk is te vinden op onze internetpagina bij 

de Kennisbank Filantropie.  

 

Zienderogen 

Daan Simoons, bestuurslid 

Activiteiten in de periode 1 juli 2019 tot en met 31 juni 2020 

Stichting Zienderogen zet zich al tientallen jaren in voor zorg aan ‘verre’ ogen. Sinds 

Jacques Tuinder in 1966 begon met zijn strijd tegen onnodige blindheid is er veel 

veranderd… Toch is de kern gelijk gebleven en is er in de jaren die volgden een 

wereldwijd netwerk opgebouwd. Door middel van kleinschalige projecten biedt 

Stichting Zienderogen hulp aan de allerarmste blinden en slechtzienden. Schrijnend 

is dat het overgrote deel van deze mensen onnodig beperkt is. 

Vele milde gevers, onder wie leden van de KGIJ, ook via collectes, hebben door hun 

bijdragen in de periode 2019-2020 die acties mogelijk gemaakt. Deze worden 

http://www.kerkenijmondnoord.nl/
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uitgevoerd in Oost Europa, Zuid Amerika, Afrika en Azië. De Stichting zendt een 

aantal keren per jaar een team van deskundige vrijwilligers, optometristen en/of 

opticiens aangevuld met (lokale) vertalers en helpers, dat zoveel mogelijk arme 

mensen aan een bril-op-maat helpt in een tijdsbestek van een tiental dagen. Om de 

zelfstandigheid te bevorderen, werd ook bij het starten van een optiekwinkel steun 

gegeven. 

• In Zambia hebben in juni 2019 vrijwilligers uit Nederland het interieur van de 
Eye for Zambia optiekwinkel bij de oogkliniek in Macha verzorgd met IKEA 
keuken interieur kasten en werkblad. In augustus is een gepensioneerde 
optometrist, die in het verleden bijna 25 jaar bij verschillende optiekketens les 
heeft gegeven, daarheen afgereisd om drie weken het personeel van de 
optiekwinkel bij de oogkliniek op te leiden. De lessen waren dezelfde lessen 
die in het eerste jaar op de optiekscholen worden gegeven. Anatomie van het 
oog, oogfouten, astigmatisme, traspositie, enz. 

• In oktober is een team van drie, een optometrist, een opticien en een 
contactlensspecialist naar Zambia, Macha gereisd.om vanuit de Eye for 
Zambia optiekzaak, die in het voorjaar was opgezet, met een aantal locale 
verpleegkundigen en oogartsen, een team van twaalf, oogklachten te 
behandelen.  
Om alles geordend te houden, werd eerst de klacht genoteerd en het zicht 
bepaald. Vervolgens keek de oogarts iedereen na, en daarna werd er 
gekeken voor de oogmeting. Hier konden ze veel mensen blij maken, met een 
bril op sterkte of enkel een leesbril. Mooi om te zien ook, hoeveel geduld deze 
mooie mensen hebben. Uiteindelijk hebben ze heel wat leesbrillen en op maat 
gemaakte brillen kunnen doneren. De volgende dagen werden andere 
plaatsen bezocht. Het team concludeert: Helaas zat voor ons de reis erop en 
wij zijn later weer naar Nederland gegaan. Het zit er nog niet op in Zambia 
maar het begin is er zeker. 

• Op verzoek van het Kumi-hospital in Oeganda is aan stichting Zienderogen 

gevraagd of zij een team van professionals konden sturen om hulp te bieden 

aan de afdeling oogheelkunde. In november is een team van vier, een 

oogarts, twee optometristen en een orthoptist, daarnaartoe gegaan. 

Uiteindelijk heeft het team meer dan 700 ogen gescreend (350 patiënten). 

Hiervan hebben zij 72 mensen blij kunnen maken met het aanmeten van een 

vertebril en 146 mensen met een leesbril. Daarnaast zijn nog zeker 110 kant 

en klare leesbrillen weggegeven en ongeveer 25 

zonnebrillen/veiligheidsbrillen. Achteraf werden vanuit Nederland 40 kant en 

klare leesbrillen die kant opgestuurd. 

• In februari 2020 trok een team van vijf naar Bethlehem in Zuid Afrika. Op 

dezelfde plek zijn twee eerdere missies geweest in 2016 en in 2018. Nog altijd 

is er een grote behoefte aan oogzorg en continuïteit van de eerder geleverde 

brillen. Ons project is georganiseerd in samenwerking met de Maluti skool, 

stichting MaseChaba en de Round Table 60. Stichting MaseChaba biedt 

opvang, eten, onderwijs en medische verzorging aan kansarme kinderen in 

Bethlehem.  

Aan het eind van 9 dagen werken zijn 1232 oogmetingen uitgevoerd. In totaal 

zijn 268 brillen aangemeten, 149 kant-en-klare leesbrillen voorgeschreven en 
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71 (kinderzonnebrillen uitgedeeld. Verder werden een aantal flesjes 

kunsttranen en Blephaclean doekjes meegegeven. 

• Vrijdag 13 maart 2020 vertrok een missie namens Stichting Zienderogen naar 

het Molukse eiland Saparua. Het meest recente reisadvies op de site van 

Buitenlandse Zaken (nederlandwerelwijd.nl) was nog steeds niet negatief. 

Corona was immers nog ver weg. 

Avonds na aankomst werden de berichten uit Nederland dermate serieus, dat 

ze na goed overleg niet anders konden besluiten dan zo snel mogelijk terug te 

gaan. Het risico van niet meer terug kunnen, of in quarantaine moeten, werd 

levensgroot en heel reëel. Daar zaten ze dus, 14.000 km verwijderd van hun 

familie en huizen. Nog geen meting gedaan, en het gevoel verkeerd gegokt te 

hebben. Dit negatieve gevoel duurde niet lang; ze besloten de resterende 

twee dagen tot de terugreis omgeboekt was, er vol voor te gaan! En zo togen 

ze de volgende ochtend vol goede moed naar hun werkplek, die in no time 

ingericht was. En hier werkte het team samen alsof ze al jaren met elkaar 

werkten. De intakes werden geregeld door lokale mensen, die later de 

bestellingen afhandelen. Ze zagen in twee dagen meer dan 320 mensen, 

konden daarvan 150 helpen met een kant & klare (leesbril) en schreven 102 

recepten uit, die dit keer lokaal besteld en gemaakt worden. Zo hebben ze 

twee dagen goed kunnen werken, waardoor deze missie niet als geheel 

verloren beschouwd hoeft te worden. Dat is een heel fijn gevoel. 

COVID-19 

Alle landen waar we normaal gesproken naar toe reizen zijn al maanden 'oranje' of 

'rood'. Nog nooit is het zo stil geweest bij Stichting Zienderogen. Hoelang dit allemaal 

nog gaat duren weet niemand, we houden de moed erin en kijken uit naar betere 

tijden! Op facebook werd terecht opgemerkt: ”Sterkte met wachten maar vooral voor 

degenen die op jullie wachten.” 

Verdere informatie. 

Uitgebreide verslagen van alle missies worden gepubliceerd op facebook 

StichtingZienderogen en op de site van Stichting Zienderogen 

(www.stichtingzienderogen.nl/). Daar kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief die 

regelmatig per e-mail wordt toegezonden. Wilt u bijdragen? Giften op 

rekeningnummer NL20INGB0001020100 zijn aftrekbaar. Zienderogen is een ANBI-

stichting. Ook ondergetekende is natuurlijk bereid u alle gewenste informatie 

verstrekken. 

 

Vrouwen voor Vrede IJmond 

Ria Pouw 

Onze groep bestaat uit de volgende leden: Lia van den Berghe (verslag), Mies 
Brandenburg, Thea van den Ham (penningen), Marianne den Hollander, Ida 
Hoogeland, Trees Kruidenberg, Ineke Meintjens-Ooteman (contactvrouw), Ria Pouw, 
Leny Visser en ons buitenlid Marieke Verheul. 
 

http://(www.stichtingzienderogen.nl/
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We vergaderen ongeveer elke 3 weken en tijdens die vergaderingen komen diverse 
onderwerpen die ons per post of digitaal bereiken aan de orde. We bereiden 
activiteiten voor en leven mee met elkaars lief en leed. 
Vanaf januari 2020 draaien we op halve kracht vanwege gezondheidsproblemen 
onder onze vrouwen. In het voorjaar krijgen we te maken met de maatregelen 
vanwege het Coronavirus waardoor we van half maart tot in augustus niet bij elkaar 
zijn geweest. 
 
Regelmatig leveren we kopij voor de Vredesflits, de nieuwsbrief van het Platform van 
Vrouwen voor Duurzame Vrede, waar wij lid van zijn.  
We hebben een facebookpagina. 
 

• Op 9 oktober 2019 gingen bezochten we de lezing van Alies Pegtel ‘Zij in de 
geschiedenis’ in museum Kennemerland te Beverwijk. 

 

• We gaven input aan de landelijke werkgroep “Weldadig” m.b.t. dienstplicht voor 
18 jarige meisjes. 

 

• In november verscheen helaas het laatste nummer van Gender en Duurzame 
Vrede van het Platform Vrouwen en Duurzame Vrede, de opvolger van de 
Nieuwsbrief van Vrouwen voor vrede. 
 

• Op 1 november bezocht een aantal vrouwen de Suriname tentoonstelling in de 
Nieuwe kerk in Amsterdam 
 

• Op 16 november  ‘Internationale dag van verdraagzaamheid’ organiseerden we 
dat burgemeester M. Smit van Beverwijk op die dag een plaquette onthulde en 
een Vredesboom benoemde op de Breestraat. Tekst plaquette: ‘Deze 
Vredesboom laat ons stiltaan bij Vrede en Verdraagzaamheid’ 
Mayor for Peace, M.E. Smit, benoemde deze boom tot vredesboom op 16-11-
2019. Op deze plek vond maandelijks een stiltekring plaats tijdens het 
Internationaal Decennium voor een cultuur van Vrede en Geweldloosheid’. De 
ceremonie werd omlijst door muziek van de groep Piet Hein Eikel, toespraken en 
stiltekring. Er waren ongeveer 30 belangstellenden. 

 

• Op 7 december woonde een aantal van ons de KGIJ-ontmoeting bij, in het teken 
van de Internationale dag van de mensenrechten. Arie van Driel vertelde over zijn 
ervaringen als advocaat Vreemdelingenrecht. 
 

• We inventariseren de plannen in de diverse gemeenten en oriënteren ons op een 
activiteit in het kader van 75 jaar bevrijding. We nemen contact op met het 4-5 
mei comité van Heemskerk. 

 

• In januari en februari 2020 werken we een Walk of Peace uit. De Walk of Peace 
wordt onderdeel van het 5 mei programma in Heemskerk en voert ons langs de 
diverse monumenten die iets toevoegen aan een vreedzame wereld. Er is contact 
met Tineke Opdam van het 4-5 mei comité. 

 

• 8 maart Internationale vrouwendag gaat dit jaar aan ons voorbij. Eén van ons 
doet mee met de wandeling ‘Markante vrouwen’ in Haarlem. 
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• 12 maart doen we een proef-Walk of Peace ter voorbereiding op 5 mei. Tijdens 
de vergadering daarna, zien we de eerste Corona-persconferentie. Vanaf half 
maart zijn bijeenkomsten verboden. We komen voorlopig niet bij elkaar. 
Activiteiten gaan niet meer door. 

 

• April; we leveren gedichten aan voor de ‘Vredesflits’ i.v.m. 75 jaar bevrijding. De 
gedichten vinden we in de bundel ‘Toen was er niemand meer….  ‘ 5 mei 1995.  
Gedachten van jongeren over onderdrukking, verzet en discriminatie. Een initiatief 
destijds van het Vredesplatform IJmond. 

 

• 11 juli volgen we via live-stream de 25 jaar Srebrenica herdenking in Den Haag. 
Eén van de vrouwen is naar Den Haag afgereisd en heeft ons daar 
vertegenwoordigd. 
 

• 6 juli namen we deel aan de Algemene Ledenvergadering van het Platform 
Vrouwen en Duurzame Vrede via ZOOM en aan de kascommissie. Centrale 
vraag; Hoe gaat het Platform verder. 
 

• 21 augustus komen we voorzichtig bij elkaar. We bereiden ons voor op de 
Vredesweek. 

 

• 21 september, Internationale Dag van de Vrede. We maakten slingers van 
vredeskaarten en kraanvogels. De vredesbomen in Beverwijk, Heemskerk, 
Uitgeest en Castricum werden daarmee versierd. Op een aantal kaarten stond de 
tekst: ‘Vredesgroeten op de Internationale dag van de Vrede’. Vrede verbindt 
verschil. Vrouwen voor Vrede IJmond.  Vredesvlag werd uitgehangen bij de 
dorpskerk en gemeentehuis Heemskerk. Tevens bezorgden we brieven aan de 
Mayors for Peace ( Heemskerk, Beverwijk, Uitgeest, Castricum) met het verzoek 
om als gemeente de oproep van het cities-appeal van het ICAN te steunen Een 
wereldwijde oproep van steden en gemeenten ter ondersteuning van het VN-
Kernwapenverbod. Een aantal van ons bekeek de Vredesdienst van de 
verschillende kerken in Heemskerk en Beverwijk via You-tube. Ook de 
Diversiteitsviering in de Grote of St. Bavokerk te Haarlem werd bezocht. 
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De Vereniging Oecumenische Basisgemeente KGIJ in cijfers en 

letters  
                                                                                                                 Corine Bart  

In het verslagjaar 2019-2020 bestaat het bestuur van de KGIJ uit:  

Ina Simoons    voorzitter  

Corine Bart    secretaris  

Peter van Tongeren  penningmeester  

Bernadette Pilanen   lid 

Arnold Vermeulen   Iid (vanaf november 2019)  

 

Will van ‘t Hoff en Go Stavenuiter zijn in november 2019 afgetreden.  

Bernadette Boom-Sicking werkt voor gemiddeld 9 uur per week als pastor.  

De KGIJ houdt zijn 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.  

Vanaf maart tot september 2020 zijn deze bijeenkomsten gestopt i.v.m. de 

coronamaatregelen. 

Voor vergaderingen, bijeenkomsten en koorrepetities wordt gebruik gemaakt van De 

Stut, Maasstraat 3 te Heemskerk. Ook deze bijeenkomsten zijn vanaf maart gestopt. 

In september 2020 telt de KGIJ 50 ingeschreven adressen met in totaal 69 leden.  

Leden die overleden: 

Lambert Koppers 

Go Stavenuiter  

Aleid Jumelet-Baars 

Ruurd Visser 

Dick van Toledo 

Jeanne Baars-van Perge 

 

Er zijn enkele 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 (financiële) verslagen van ledenvergaderingen.  

 

Oecumenische Basisgemeente KGIJ  

Secretariaat: Zeestraat 152, 1942 AX Beverwijk  

Postadres: Antillenstraat 12, 1944 XB Beverwijk  

Website: kgij.nl  

 

Samenstelling jaarverslag: Corine Bart tel. 0251-821923  

email: secretaris@kgij.nl  

mailto:secretaris@kgij.nl

