PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND
Jaargang 56, nummer 8
februari /maart 2015
Aan het volk van God bij
Sint Adelbertus en Sint Engelmundus . . . . .

Bisschoppelijke groet bij het begin van de 40-dagentijd 2015
‘Zie, nú is het de tijd van het welbehagen, nú is het de dag der zaligheid’
(2 Kor. 6, 2).
Zusters en broeders,
Met deze woorden roept de apostel Paulus de christenen van Korinthe
op om zich te laten verzoenen met God. Aan zijn woorden gaat een citaat
vooraf uit de profetie van Jesaja, waar deze het moedeloze volk van Israël
de komende bevrijding in het vooruitzicht stelde. En niet alleen Israël zelf
zou worden bevrijd uit de ballingschap in Babel, maar van heinde en
verre zouden volkeren optrekken naar Gods heilige berg in Sion. Paulus
past dit beeld nu toe op de roeping van de christelijke gemeente: zij moet
een licht der volkeren zijn, om Gods heerlijkheid te verkondigen en zijn
koningschap uit te roepen. En hoe moet de christelijke gemeente dat
doen? Paulus somt een hele waslijst gedrags-kenmerken van de
gemeente op. Wat aan die kenmerken opvalt is niet dat ze zich hoefden
uit te putten in goede werken, maar eerder het tegenovergestelde: ze
moesten zich onder allerlei benarde omstandig-heden geduldig
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opstellen. De verlossing die de Heer God bij monde van de profeet Jesaja
had beloofd, was immers werkelijkheid geworden in de opstanding van
Jezus Christus uit de dood.
Hoewel er ook in onze tijd vele christenen zijn, die onder vervolging en
geweld te lijden hebben, zijn de benarde omstandigheden waaronder de
christenen van Korinthe te lijden hadden, niet direct de onze. Christenen
in de westerse wereld lijden misschien niet onder gevangen-schap of
vervolging, maar wel onder andere dingen. Als de godsdienst in het
algemeen in onze tijd in het nieuws komt, is dat meestal niet positief. Er
wordt in de naam van een god geweld gepleegd tegen mensen die een
andere god dienen of die zich anders gedragen. De uitzichtloze situatie
in Syrië duurt voort, verbreidt zich naar andere gebieden en leidt tot
aanslagen in het westen. De reacties daarop tonen ondanks terechte
protestacties vooral onze onmacht: moeten we met tegengeweld dat
geweld tegengaan of moeten we juist de dialoog aangaan om te begrijpen
waar dat geweld vandaan komt? Of moeten we – zoals ook gehoord
wordt – maar toegeven, dat elke godsdienst tot geweld leidt en je je
daarom maar het beste als atheïst kunt opstellen?
Die laatste mogelijkheid is voor christenen geen optie. Hoewel je moeite
moet doen om het christelijk geloof te leren en in praktijk te brengen, is
dat geloof uiteindelijk niet onze verdienste of prestatie, maar een
geschenk van God. We kúnnen niet anders dan die uitnodiging
aannemen en gehoor geven aan zijn aanbod, omdat het ons richting geeft
in ons leven, omdat het de basis is van onze moraal en ethiek, en omdat
het ons een doel in het vooruitzicht stelt: Gods heerschappij op aarde, de
wereld van gerechtigheid en vrede. Als we dat zouden loslaten, zouden
we feitelijk te kennen geven dat er geen zin in ons leven is, anders dan de
oppervlakkige pleziertjes die iedereen wel eens meemaakt. Maar erger
nog: al die mensen die geen deel van leven hebben en anoniem ergens op
een slagveld of in armoede op een vuilnisbelt sterven – wie doet die recht,
als God hun namen niet in de palm van zijn hand geschreven heeft?
Moeten we dan geweld gebruiken om erger te voorkomen? Ook daarbij
kun je grote vraagtekens zetten. Waren het geen westerse wapens
waarmee aanvankelijk het verzet tegen de Russische aanwezigheid in
Afghanistan werd gesteund, maar die zich later op 9/11 tegen datzelfde
westen keerden? En zijn het niet de westerse wapens die aanvankelijk het
verzet tegen de regimes in Irak en Syrië moesten steunen en die nu in
handen van IS zijn? Misschien is het tijd voor een nieuwe kritische
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bezinning op de wapenindustrie, zoals die ook plaatsvond na het
vreselijke geweld dat honderd jaar geleden de Eerste Wereldoorlog met
zich had meegebracht, maar die destijds helaas niet is doorgezet.
Paulus’ woorden aan de Korinthiërs lijken op te roepen tot een passieve
houding, alsof je alles wat je aan narigheid overkomt maar geduldig moet
verdragen. Toch is dat maar schijn. Want hij spreekt wel degelijk over
wapens, zoals hij ook in zijn brief aan de christenen van Efese doet (Ef. 6,
14-18). Maar het gaat dan om de wapens van het geloof: het harnas der
gerechtigheid, het schild van het geloof, de helm van de zaligheid en het
zwaard van de Geest, dat is het woord van God. Deze wapens
verdedigen tegen de aanval van de vijand. En misschien wel het sterkste
wapen is het gebed: ‘bid altijd in de Geest met aanhoudend bidden en
smeken en waakt daarbij met alle volharding en gebed voor alle heiligen.’
Met de vastentijd die we dezer dagen beginnen, bereiden we ons voor op
het paasfeest, de viering van de opstanding van Jezus Christus uit de
dood. We gedenken dat ook de Zoon van God door de religieuze en
politieke machthebbers van zijn tijd geweld werd aangedaan. Hij
reageerde daarop in de zin van Paulus: met geduld en verdraagzaamheid, in de overtuiging dat zijn leven geborgen was bij God. Ondanks de
weerstand die hij ondervond, bleef hij het koningschap van de Heer God
verkondigen, bleef hij mensen genezen en bleef hij bevrijding brengen
aan wie gevangen zaten in de macht van de dood. Zelfs in zijn grootste
verlatenheid aan het kruis riep hij nog zijn God aan.
Zijn opstanding uit de dood is voor ons het uiterste teken, dat dat
vertrouwen op God die de machteloze recht doet en bevrijding brengt,
de dood overwint.
We wensen u een gezegende vastentijd toe.
Utrecht en Haarlem, 8 februari 2015
Joris Vercammen, aartsbisschop van Utrecht
Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem

-3-

Rooster van kerkdiensten
Zondag

22-02

Eerste zondag van de veertigdagentijd
10.00 uur eucharistieviering, kinderkerk,
koffiedrinken
9.00 uur eucharistieviering, koffiedrinken
19.00 uur oecumenische vesper, Velsen-Z.

Woensdag

25-02

Zaterdag

28-02

Zondag

01-03

Woensdag

04-03

Zaterdag

07-03

Zondag

08-03

Woensdag

11-03

Zaterdag

14-03

20.00 uur Passieconcert
(vesper valt uit)

Zondag

15-03

Woensdag

18-03

4e zondag van de veertigdagentijd
10.00 uur eucharistieviering, kinderkerk,
koffiedrinken
9.00 uur eucharistieviering, koffiedrinken
19.00 uur oecumenische vesper, Velsen-Z.

2e zondag van veertigdagentijd
19.00 uur vesper
10.00 uur eucharistieviering, kinderkerk,
koffiedrinken, extra collecte vastenoffer
9.00 uur eucharistie, koffiedrinken
19.00 uur oecumenische vesper, Velsen-Z.
3e zondag van de veertigdagentijd
19.00 uur vesper
10.00 uur dienst van schrift en gebed,
kinderkerk, extra collecte vastenoffer
9.00 uur eucharistie, koffiedrinken
19.00 uur oecumenische vesper, Velsen-Z.
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Zaterdag

21-03

5e zondag van de veertigdagentijd
19.00 uur vesper
10.00 uur eucharistieviering, kinderkerk
9.00 uur eucharistieviering
19.00 uur oecumenische vesper Velsen-Z.

Zondag
Woensdag

22-03
25-03

Zaterdag

28-03

15.00 uur palmpaasstokken maken
in De Bolder
19.00 uur algemene voorbereiding

Zondag

29-03

palmzondag
10.00 uur eucharistieviering, kinderkerk,
extra collecte vastenoffer

Bij de vieringen
En dan is het zo ver. Op 22 februari is er de eerste gezamenlijke dienst
van de nieuwe parochie. Het is nu een feit dat de Engelmundus- en de
Adelbertusparochie niet meer bestaan. Er is nu een nieuwe gemeenschap ontstaan: de parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus, en
dat wordt in deze viering zichtbaar waarin de bisschop zal voorgaan.

Informatie bij de vastentijd
Aswoensdag is de eerste dag na carnaval en de eerste dag van de 40daagse vastenperiode voorafgaand aan Pasen. In die veertig dagen voor
Pasen (zonder zondagen) leven de mensen soberder. De vastentijd
herinnert christenen aan een verhaal uit de bijbel waarin Jezus veertig
dagen in de woestijn doorbracht zonder eten en drinken.
Op deze dag wordt in een bijzondere viering in de kerk as op het hoofd
van de mensen gestrooid. As is een teken van menselijke gebrekkigheid
en sterfelijkheid en ook een teken van nieuw leven. Het afbranden van
de stoppels op akkers maakt de grond vruchtbaar. De as voor het
askruisje is afkomstig van de verbrande en gezegende palmtakjes van
-5-

Palmzondag van het voorgaande jaar. Als symbool betekent het dat de
takjes van jubel en vreugde verbrand moeten worden om een teken te
zijn van het sterven aan het kruis en zo de weg vrij te maken voor het
opstandingsleven dat wij door Jezus Christus met Pasen kunnen
ontvangen.
Deze viering zullen we samen met de protestantse gemeente uit VelsenZuid vieren. De predikant in deze dienst is Corjan Matzinger, die jarenlang secretaris van Youth voor Christ was.
Bij de vastentijd hoort dat men meer tijd voor gebed en bezinning neemt.
Daarom zullen tijdens de vastentijd weer vespers gehouden worden.
Elke woensdagavond zijn er om 19.00 uur in de Engelmunduskerk in
Velsen-Zuid oecumenische vespers. Korte bezinning op een bijbels tekst,
gebed en met elkaar zingen. Voorgegaan door vertegen-woordigers van
christelijke kerken uit de gemeente Velsen.
En op zaterdagavond zullen we de traditionele vespers in onze eigen
kerk om 19.00 uur houden.
Echo uit een onverwerkt verleden is een intrigerende roman die
gebaseerd is op waargebeurde verhalen uit 1915 tijdens de massakers aan
Armeense en Syrische christen in het zuidoosten van Turkije.
Om namelijk dood en ellende op zo’n massaal niveau te verwerken is het
belangrijk om te vergeven. Om te vergeven is het belangrijk om
erkenning te krijgen. Dit boek is een roep om erkenning, nodig om ‘onze
doden psychisch te begraven’.
De schrijfster van deze roman Stire Kaya-Cirik zal op vrijdag 27 februari
naar IJmuiden komen om om 20.00 uur in de Bolder een lezing te geven.
Meditatie - een christelijke traditie - hoe dan…….?
Meditatie vanuit de christelijke traditie wordt ook wel het gebed van het
hart genoemd. Meditatie is een vorm van gebed die beoefend wordt naast
de gebruikelijke gebedsvormen. waarbij gebruik gemaakt wordt van een
gebedswoord of mantra, die – in stilte – voortdurend wordt herhaald.
Meditatie is universeel. In alle grote spirituele tradities is er de ervaring
dat de menselijke geest zich in diepe stilte bewust kan worden van zijn
bron. Vanuit deze bron zijn we verbonden met allen op aarde en
proberen we elke dag weer te leven in liefde, mededogen, openheid en
vertrouwen. Jezus leefde ons dit voor.
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Daarvoor willen wij u uitnodigen op vrijdag 6 maart om 20.00 uur in de
Bolder.
Twee jaar geleden hebben wij met zeer groot succes een Passieconcert in
de kerk gegeven. Ook dit jaar zullen wij dat doen.
Op zaterdagavond 14 maart om 20.00 uur in de Engelmunduskerk.
Bijgestaan door een strijkensemble zullen een aantal zangers de meest
bekende aria’s uit de Matthäuspassion van Bach presenteren. Wie geen
geduld heeft voor 3 ½ uur kan het in 1 1/2 uur doen. Dit alles wordt
georganiseerd door de IJmuidense organiste Anja van der Ploeg.
De rector van ons seminarie, Mattijs Ploeger, zal een lezing over de
liturgie van de Goede Week houden. Deze lezing vindt plaats op
maandag 23 maart om 20.00 uur in de Bolder.
De parochie onderweg
Het bestuurlijk werk is in januari met name gericht geweest op de
uitvoering van het samengaan van de parochie. Hierbij komt niet alleen
het wijzigen van de naam om de hoek kijken, maar ook
het juridisch regelen.
Zo is op vrijdag 6 februari bij de notaris een akte
gepasseerd waarbij wij officieel en rechtsgeldig de naam
voeren van de parochie van de HH. Adelbertus en
Engelmundus. Hiermee zijn wij tevens de juridische
rechtsopvolger van zowel de parochie van de H. Adelbertus als die van
de H. Engelmundus. Minder zakelijk, maar dankbaar was het moment
dat wij zondag 8 februari stil stonden bij het werk van alle vrijwilligers
uit de parochie van de H. Adelbertus. Om dit vorm te gegeven heeft
bisschop Dick Schoon de icoon van de heilige Willibrord uitgereikt aan
Koos van Heijst.
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Voorafgaand las kerkmeester
Carla
van
Leeuwen
de
bijbehorende akte voor, waarin
werd benadrukt dat Koos vanaf
de oprichting van de parochie
van de H. Adelbertus als
vrijwilliger actief was in alle
voorkomende taken. Hij is een
voorbeeld
van
trouw
en
volharding. Een feestelijk en
gezellig samenzijn volgde.
Er zijn ondertussen allerlei voorbereidingen getroffen om na 15 februari
over te gaan naar één kerkgebouw. Voor velen een emotionele stap
waarbij veel wordt achtergelaten. Desondanks blijkt de wil om verder te
gaan groot. Het nieuwe rooster van vrijwilligers laat tal van namen zien
uit beide kerkgemeenschappen die zich bereid hebben getoond om in de
nieuwe setting tal van taken op zich te nemen. Daarnaast steken velen
ook de handen uit de mouwen waar het gaat om het samenstellen van
inventaris- en verhuislijsten, het maken van afspraken met firma’s voor
specifieke verhuisacties. Al die activiteiten starten op 16 februari om
daarna zo spoedig mogelijk alles weer een plekje te geven aan de kade.
Eén activiteit blijft nog gedeeltelijk voortgaan en dat is die van het
Adelbertuscentrum, wat tot 1 juni 2015 open blijft voor een beperkt aantal
van de huidige huurders. Dat doet mij denken aan het noemen van een
aantal namen die bij het kerkbestuur zijn gepasseerd. Koos van Heijst,
Johan v.d. Laan, Jan Karemaker en Mariska Donker voor het
Adelbertusbeheer. Daarnaast de sleutelbewaarster (en verwarming) Joke
van Dijke en één van de bloemenverzorgster Hanneke Haver-de Rijk. Al
deze mensen en allen die zich hebben ingezet, een hartelijk dank en
bovenal alle waardering voor het vele werk wat verricht is.
Van harte sluit ik af met de wens dat wij ons snel thuis voelen binnen de
parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus.
Namens het kerkbestuur,
Gert Jan v.d. Hulst
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Uit de parochie
De oecumenische leeskring komt bij elkaar op de
vrijdagen 27 februari, 13 maart, en 27 maart in de
Engelmundussacristie om 14.00 uur.
De Bijbelkring vind plaats in de Engelmundussacristie om 14.00 uur op de dinsdagen
24
februari, 10 maart en 24 maart.
Wij lezen samen het boek der Openbaringen.
Donderdag 5 februari hebben wij in de kerk met een dienst van schrift en
gebed afscheid genomen van Tini Voorburg-Prins. Op 10-4-1925 in
IJmuiden geboren uit Egmondse ouders was zij op 28 januari in haar
slaap vredig heengegaan. Zij was een vrouw met een duidelijk karakter
en soms met een tegendraadse mening. Van nature was ze gesteld op
haar eigen regie, daarom was haar verblijf in Velserduin afgelopen zomer
voor haar een trauma geweest. Zij was er bang voor weer opgenomen te
worden en zij wilde beslist geen 90 worden. In april zou zij jarig geweest
zijn. Voor haar op tijd is zij overgegaan naar een ander leven.
De week ervoor hebben wij op zaterdag 31 januari met een uitvaartmis
in de kerk al afscheid genomen van José Gouda. Een kenmerkend gezicht
van onze gemeenschap. Talloze bazars zijn onder meer door haar
succesvol georganiseerd. Een vrouw met Vlaamse beschaving en
Boergondische cultuur. Een vrouw die humor had en als moeder niet
verbitterd werd door het verlies van haar zoon Guido. Dat zij haar huis
in de Kennermerlaan moest verlaten was een grote teleurstelling voor
haar. Maar haar grote gezin stond altijd voor haar klaar.
Mogen zij rusten in vrede!
Helaas is de ziekenboeg van de parochie de afgelopen weken aardig vol
geraakt. Hier onder probeer ik in het kort een overzicht te geven over de
stand van zaken.
Mirjam de Ronde woont nu al weer een tijd in een verzorgingshuis in
Heemstede. Maar haar mogelijkheden zich te bewegen en te
communiceren zijn bijna voorbij. Maar ze behoudt ondanks alles een
opgeruimd karakter.
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Joke Wennis is geopereerd en de wond herstelt. Zij is weer thuis en nu is
het afwachten hoe zich alles ontwikkelt, want verdere behandeling is op
het moment niet gepland.
Alie Schutte ligt drie keer in de week aan de dialyse en heeft ook nog
hartklachten gekregen. Een grote operatie zit er niet in, maar het zal een
wat kleinere ingreep worden.
De toestand van haar schoonzoon Guus Vernooijs wordt met de dag
slechter maar hij blijft vechten.
Annie van Os is weer in de Moerberg. En met veel moed en taaiheid vecht
ze tegen de pijn van haar heupbreuk.
Lenie de Niet heeft nog steeds pijn aan haar gebroken borstbeen, maar
zet toch door en loopt inmiddels alweer rond.
Huib Bill kreeg onverwachts een zware longontsteking, kwam in het
ziekenhuis terecht, maar kwam deze weer te boven en is weer thuis.
Bij Theo van Kouteren werd in het begin van het jaar huidkanker ontdekt.
Ze zijn nu met behandeling bezig.
Ton Kuiter moest een blaasoperatie ondergaan. Hij is nu weer thuis. En
blijft optimistisch de toekomst inkijken.
De gevolgen van het overlijden van haar man hadden voor Nollie
Haasnoot toch een diepere inpak dan je eerst had gedacht. Het gaat
helaas gepaard met lichamelijk klachten.
De toestand van Jan Blokland is wisselend. De ene dag goed en
opgeruimd, de volgende dag gaat het weer minder. Maar in elk geval
blijft hij aan huis gekluisterd.
Janna Gouda kampt al weken met zware hoestbuien die net tegen een
longontsteking aanzitten. Daarom mag ze ook beslist het huis niet uit.
Martina Liebler-Münch herstelt voorspoedig van haar kniebreuk. Met
krukken kan ze al aardig wat aflopen, maar echt zelfstandig weer kunnen
lopen zit er voor mei niet in.
In de afgelopen twee jaar was het gebruikelijk elke maand in één van de
kerken van IJmuiden-Oost/Velsen-Zuid/Driehuis een oecumenische
koffiemorgen aan te bieden.
De pastores en dominees in IJmuiden/Velsen hebben nu besloten deze
bijeenkomsten uit te breiden voor alle kerken.
Dus in de toekomst is er op de derde vrijdag van de maand van 10.00 tot
12.00 uur de gelegenheid ergens bij een van de kerken in
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IJmuiden/Velsen gezamenlijk koffie te drinken, bij te praten en zo elkaar
beter te leren kennen.
Hier ziet u het rooster voor het jaar 2015:
20 februari
PKN Engelmunduskerk, Velsen-Zuid
(in voorbereiding)
20 maart
Apostolisch Genootschap, IJmuiden
17 april
Nieuwe Kerk, Oud-IJmuiden
15 mei
Ichthuskerk, IJmuiden
19 juni
RK Engelmunduskerk, Driehuis
17 juli
OK Engelmunduskerk, Oud-IJmuiden
21 augustus
PKN Engelmunduskerk, Velsen-Zuid
18 september
Apostolisch Genootschap, IJmuiden
16 oktober
Nieuwe Kerk, Oud-IJmuiden
20 november
Ichthuskerk, IJmuiden
18 december
RK Engelmunduskerk, Driehuis
Wij wensen u een gezegende vastentijd,
Pastores Martina Liebler- Münch en Harald Münch

Vastenboekje: Helden, heiligen en lafaards, horken, hufters,
huichelaars
Onze bisschoppen en vijf theologen vestigen onze aandacht op enkele
geloofshelden uit het Oude en het Nieuwe Testament: Abraham, Mozes,
David, Elia, Paulus, Petrus en Jezus voor de 40 dagen van de Vasten; en
voor de Paasweek Naomi, Ruth, Maria, Elisabeth, de Samaritaanse
vrouw, de bloed vloeiende vrouw en Marta.
Waren zij altijd en alleen maar held en/of heilig? En toch spelen zij een
rol in de heilsgeschiedenis!
Voor ons herkenbaar, een troost en een bemoediging op onze weg naar
Pasen.
De kleine en mooie Vastenboekjes zijn vanaf Aswoensdag in de kerk te
koop voor € 5,-.
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Vastenactie
Dit jaar zal de vastenactie weer worden gehouden. In de vastentijd zal
worden gecollecteerd tijdens kerkdiensten en zullen giften worden
opgehaald voor een speciale actie. Dit jaar zal dat het Citypastoraat in
Rotterdam zijn, waar citypastor Hans de Rie mensen in een stadse
omgeving leert bezinnen:
“Gastvrijheid en openheid is de rode draad van de missie van het
citypastoraat Paradijskerk. Het citypastoraat wil dienstbaar zijn voor
mensen uit de buurt en de stad bij de zoektocht naar de zin van hun
leven. Het is ons doel om de Paradijskerk een plek te laten zijn waar
mensen op adem kunnen komen, een luisterend oor kunnen vinden,
steun en hulp kunnen ontvangen bij hun spirituele groei. Hiervoor
organiseren wij verschillende activiteiten. Deze variëren van simpelweg
de kerk openstellen voor het publiek tot het organiseren van complete
diensten.”
Nieuw, of eigenlijk heel oud, is het feit dat we dit jaar weer envelopjes
bijvoegen bij het Kruispunt. Uw gift kunt u in het zakje doen en die in de
kerk op de collecteschaal doen. Ook kunt u achterin de kerk uw envelopje
in het collectekastje gooien. Let op: het envelopje zal niet bij u worden
opgehaald. Natuurlijk kunt u ook een bijdrage gewoon overmaken op
NL56 RABO 0154 1643 48 ten name van de OK Par. HH. Adelbertus en
Engelmundus onder vermelding van “Gift vastenactie”.
Wij hopen op een goede opbrengst dit jaar.
Jan Pieter Schoon

Bedankjes
Op 5 december ben ik gevallen en had mijn pols op een lelijke
manier gebroken. Na tien dagen gips ben ik geopereerd en zit er
een plaat in mijn pols. Na veel pijn gaat het nu steeds een beetje
beter. Nu ga ik veel oefenen om mijn hand en pols weer te gebruiken.
Bij deze wil ik alle mensen heel hartelijk bedanken voor al het meeleven
d.m.v. kaarten, bezoekjes, bloemen en meer. Het heeft mij heel goed
gedaan.
Sonja Gravemaker
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Langs deze weg wil ik bedanken voor de vele kaarten, telefoontjes en
bloemen die ik kreeg na mijn galblaasoperatie.
Hartelijk dank, ook namens Piet.
Lieny Schol-Zwart

Surpise!
Lieve mensen, wat een verrassing, wij dachten een gewone zondag maar
dat ging wel even anders.
Na 50 jaar vrijwilliger in de Adelbertuskerk kreeg ik uit handen van
Bisschop. D.J. Schoon een ikoon van de Heilige Willibrordus en een
prachtig boeket bloemen van het kerkbestuur plus nog een diner met de
onderhoudsploeg inclusief de bijbehorende echtgenotes.
Het was geweldig, wat een prachtige dag.
Heel erg bedankt, ook namens Lieneke.
Koos van Heyst.
Lieve mensen!
Wij willen hartelijk dank zeggen voor de mooie kaarten en troostende
woorden tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw, onze
moeder en oma

Gré van Os
Wij hebben tijdens de dienst in de kerk en bij de gang naar de
begraafplaats gemerkt, dat Gré voor vele mensen een zeer geliefde vrouw
is geweest. Ondanks het slechte weer hebben velen de tocht naar haar
laatste rustplaats meegelopen. Dat heeft ons veel troost gegeven.
Moge Gré een goede plaats krijgen in het huis van de Heer.
Cor en verdere familie
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor alle steun (en lieve
telefoontjes naar Elly) en de kaarten die ik mocht ontvangen naar
aanleiding van mijn prostaatoperatie.
Het doet ons beiden goed, dat er vanuit de parochie zo met ons
meegeleefd wordt!
Groeten vanuit ´De Komeet´- heerlijk weer thuis!!
Ton Kuiter
- 13 -

In memoriam José Gouda-Deconinck
Op 27 januari jl. hebben we afscheid moeten nemen van één van de
laatste 'grote' vrouwen van onze parochie uit de vorige eeuw: José
Gouda-Deconinck!
Een groot gezin, haar man met een drukke zaak waarvoor hij veel op pad
was.
Het was voor José geen belemmering ook een eigen leven te hebben. En
dat leven speelde zich voornamelijk in de Engelmundusparochie af.
Iedere zondag woonde zij op haar vaste plek de dienst bij. Groot was haar
betrokkenheid en trouw aan de vrouwenvereniging Onder Ons. Heel
lang als secretaresse, later als voorzitster. Ook maakte ze jarenlang deel
uit van het bestuur van St, Engelmundus, en namens St. Engelmundus
was ze lid van de Samvro, de samenwerkende vrouwen-organisaties in
Velsen. Ook was ze lid van het kerkbestuur! Groot was haar rol bij de
organisatie en uitvoering van de jaarlijkse Bazar. Ze regelde de grote
verloting, ze assisteerde bij het Rad van Avontuur. Met Onder Ons
verzorgde ze een handwerkstand en de kleine verlotingen; de doos
sigaren en natuurlijk...de bonbons, u weet wel: "Onder Ons, die kleine
club, met die grote doos bonbons". Maar vooral de viskraam! Haar man
Willem verzorgde de vis die José aan de man bracht. Tijdens de 40e Bazar
in 1993 werd zij zelfs koninklijk onderscheiden en ontving zij van de
bisschop van Haarlem, Bert Wirix-Speetjes een kerkelijke
onderscheiding!
Ter gelegenheid van de 50e Bazar heeft de Historische Kring van onze
parochie het boekje 'Draaien maar' uitgegeven, José Gouda heeft daarin
het voorwoord in geschreven.
Als parochie mogen we dankbaar zijn dat de liefde José vanuit België
naar IJmuiden bracht, waar ze voor haar gezin, haar kerk en voor de
vrouwen van de Engelmundusparochie veel betekend heeft!
Wil Wijker-Vis
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Aan alle kinderen in de IJmond

Palmpaasstokken maken

Vind je het leuk om een palmpaasstok te maken?
En om het verhaal achter de palmpaasstok te horen?
Wanneer: Zaterdag 28 maart 2015
Hoe laat: om 15.00 uur knutselen en zondag om 10.00 uur processie.
Waar: De Bolder, het verenigingsgebouw in de Bloemstraat 124 in
Oud-IJmuiden
palmpaasstokken maken met alles er op en er aan:
stokken timmeren, met gekleurd papier versieren,
snoepjes rijgen en een haan bovenop.
Iedereen is van harte uitgenodigd! Graag van te voren opgeven!
e-mail fam.munch@planet.nl
of
bertennanda@ziggo.nl
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Seniorenmiddag
Van harte willen wij u uitnodigen voor een gezellige seniorenmiddag
op woensdag 8 april 2015.
De middag begint om 15.00 uur in de H. Engelmunduskerk.
Daarna is er een gezellig samenzijn in De Bolder.
Het is een mooie gelegenheid om gezellig weer eens bij te praten.
De middag is omstreeks 17.45 uur afgelopen.
Binnenkort ontvangt u voor deze middag een persoonlijke uitnodiging.
Wij hopen u allen te mogen verwelkomen.
Namens de seniorencommissie van de
HH. Adelbertus en Engelmundus,
Anneke Zwart
Met open handen
Aswoensdag 18 februari starten we met de veertigdagentijd als
voorbereiding op het Paasfeest. Het is een tijd van bezinning, vasten en
gebed.
Het thema van deze veertigdagentijd is ‘Met open handen’. We staan stil
bij de verschillende betekenissen die open handen kunnen hebben. Dat
doen we aan de hand van posters waarop het verhaal verteld wordt over
Eef. De posters komen in de kerk te hangen en vormen een stripverhaal.
Elke week komt er een nieuwe plaat bij waardoor steeds meer het verhaal
in beeld wordt gebracht. Het verhaal gaat over Eef, een meisje dat
helemaal alleen met de trein naar opa en oma gaat. Hoewel. . . .
Als wij op weg gaan naar Pasen, lijken we een beetje op Eef. We zijn
onderweg, we weten nog niet precies wat we onderweg zullen
meemaken. Maar als we goed kijken, zien we dat er steeds al iets van
Pasen te zien is. Je kunt op weg gaan naar het feest van het nieuwe leven,
maar dat leven gaat ook steeds al een beetje met je mee. Wie zijn handen
opent, krijgt daar steeds iets van te zien.
Elke zondag beginnen we met de posters van Eef, wat een opmaat is voor
het Bijbelse verhaal van die zondag. Daarom start de Kinderkerk in de
kerk. Na het verhaal van Eef gaan we naar onze eigen ruimte in de
Bolder.
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KanjerKetting:
In de Veertigdagentijd sparen de kinderen
voor de vereniging VOKK, die zieke
kinderen direct steunt en de KanjerKetting heeft ontwikkeld.
De KanjerKetting is een ‘beloningssysteem’ dat bestaat uit kralen. Elke
kraal staat voor een bepaalde behandeling, onderzoek of gebeurtenis.
Bijvoorbeeld een chemokuur, een spoedopname, een scan, een punctie,
haarverlies, een superdag, een vreselijke rotdag, een operatie, verblijf op
de intensive care enz., enz.
De kralen zijn niet alleen een lichtpuntje tijdens de zware behandeling
van de kinderen. Hij maakt letterlijk zichtbaar wat voor kinderen zo
ongrijpbaar is. De ketting vertelt hun unieke verhaal………
We hebben hele leuke spaarpotjes gemaakt, dat een kraal symboliseert en
deze op open handen geplakt (ons thema). Met Palmzondag worden ze
weer ingeleverd. Om onze spaaractie zichtbaar te maken in de kerk,
hebben we kralen gemaakt. Wekelijks zullen we er één in de kerk
ophangen, om de weg naar Pasen zichtbaar te maken en om te laten zien
waarvoor we sparen.
Als u meer wilt weten, achter in de kerk liggen vanaf 18 februari folders.
U kunt natuurlijk ook met ons mee sparen in de spaarbus achter in de
kerk, zodat we een mooi bedrag kunnen overmaken.
De leidsters van de kinderkerk
Kruispunt blijft onveranderd!
Regelmatig kom ik door de week in de kerk om orgel te spelen.
Vlak na Kerstmis verschenen er in de leringkamer opeens dozen oude
zwarte en andere misgewaden. Waarvandaan?
De klussenploeg timmerde een vloertje in de kerk.
Stoelen uit de Adelbertuskerk stonden opeens in het middenschip.
Er stonden kerkbanken tegen de achterwand.
Met een snerpende slijptol werd de geheime ruimte in het altaar
geopend, waar de reliek van de H. Engelmundus rust.
In de wandelgangen en onder parochianen gonsden de geruchten over
alles, waarmee de vorming van de nieuwe parochie van de
HH.
Adelbertus en Engelmundus al dan niet gepaard zou gaan: liturgische
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kleding, misdienaarstogen/-pijen, kandelaars, orgels, heilig vaatwerk,
wandversiering … Behalve de parochies, mensen dus, worden immers
ook twee kerkinventarissen samengevoegd.
Soms denk ik wel eens ´Wat zal er niet veranderen?´
Woensdag, Kruispunt valt op de mat.
Jawel, Kruispunt was bij de stichting van de Adelbertusparochie al het
parochieblad voor de oud-katholieken in de IJmond en is het gebleven.
Kruispunt zal onze rots in de branding, ons houvast in deze woelige
tijden zijn en blijven!
Het lettertype mag eens veranderen, de indeling mag eens veranderen,
het wordt gekopieerd in plaats van gestencild. Maar het wordt in de
IJmond nog steeds trouw aan huis bezorgd door de Kruispunt-lopers met
het ´busje´ voor de kosten. De lopers vormen de persoonlijke schakel
tussen parochianen en parochie en brengen het papieren nieuws van het
gemeenteleven.
Naast Kruispunt blijft in deze tijden van verandering ons laatste houvast
de Oud-Katholieke Begrafenis Vereniging, die langer bestaat dan
Kruispunt.
De mannenclub is jong en liep vooruit op de nieuwe situatie.
Hoe zal het verder gaan?
De omwenteling wordt voltooid op zondag 22 februari. Maar op
Aswoensdag, 18 februari om 19.00 uur zullen de eerste aanzetten al te
zien zijn.
Komt het zien en beleven!
Fiete Smit-Maan
Kruispunt alert
Kruispunt werd sinds jaar en dag ook naar vrienden van de parochie ver
buiten IJmuiden en zelfs in het buitenland gestuurd.
De meesten van hen ontvangen Kruispunt nu in hun mailbox of lezen het
op de website van de parochie (www.ijmuiden.okkn.nl)
Wie van deze internet-belangstellenden nu bang zijn door
onoplettendheid of drukte een nummer te missen, kan zich aanmelden
voor een Kruispunt alert. U ontvangt dan een mailtje, als er weer een
Kruispunt verschenen is.
Aanmelden bij C. C. Tol, e-mail: coen.tol@kpnmail.nl
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Eschatologie – de leer van de laatste dingen
Joop Rijnders, bekend als organist van de Adelbertusparochie en lid van
de Hersteld Apostolische Zendingkerk, raakte tijdens een koor-repetitie
eens in gesprek over de ´Wederkomst van de Heer´ aan het einde der
tijden. De oud-katholieken zeiden, dat die grote gebeurtenis bij oudkatholieken niet zo leeft.
Dat gesprek was de aanleiding om er op 30 januari eens over de praten
onder leiding van Joop Rijnders. Naast hersteld apostolischen en oudkatholieken waren ook vrienden uit de oecumene naar het
Adelbertuscentrum gekomen.
Oud-Katholieken vieren de ´Zondag van de Voleinding´ op de laatste
zondag na Pinksteren. Voor ieder leesjaar (A, B, C) zijn er drie lezingen
over de voorzegde en verwachte wederkomst: drie uit de Evangeliën,
drie uit de profetische geschriften, twee uit het boek Openbaringen en
nog een uit een brief van Paulus.
Aan de hand van een overzichtelijk boekje met nog meer en andere
bijbelteksten gaf Rijnders een toelichting. Het was geen lichte kost – en
niet gemakkelijk na te vertellen!
Interessant en boeiend was in de discussie te ervaren, hoe anders de
hersteld apostolischen naar de Wederkomst kijken en deze verwachten,
dan de andere deelnemers.
In de discussie was ook te merken, hoe moeilijk het oecumenische
gesprek is: allen gebruiken dezelfde woorden, maar niet allen bedoelen
er hetzelfde mee.
Jongeren aan de bak!
Er is op 6 – 8 maart een jongerenweekend in Haarlemmerliede voor de
jongeren van 13 – 18 jaar uit het bisdom Haarlem.
Het thema is ´Verrijzenis`.
Voor meer informatie www.okj.okkn.nl of bij Jutta jutta@okkn.nl
De betrokken jongeren in het bisdom Haarlem hebben er al een mailtje
over gekregen
Ook in het aartsbisdom Utrecht worden weekends georganiseerd. Wie
dit weekend verhinderd is, kan zich misschien aanmelden voor de
andere weekends. Informatie ook op www.okj.okkn.nl of bij Jutta.
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Oud-Katholiek Volleybaltoernooi 2015
Het oud-katholieke volleybaltoernooi is al enige jaren traditie binnen de
Oud-Katholieke kerk. Elk jaar op 2de Paasdag ontmoeten jong en oud
elkaar op een sportieve manier.
Dit jaar wordt het toernooi georganiseerd op maandag 6 april 2015 en
wel in Delft. We zijn te gast op het Stanislascollege (Westplantsoen 71
2613 GK Delft).
Programma:
10.30 uur aanvang kerkdienst o.l.v. pastoor R. Voorn (in de schoolkapel)
11.30 uur koffiedrinken
13.00 uur aanvang wedstrijden
17.00 uur einde toernooi
Helaas was vorig jaar de opkomst beperkt in IJmuiden. Er waren slechts
4 deelnemende teams. Daardoor is de twijfel gerezen of het nog mogelijk
is deze sportieve dag te organiseren. Velen van ons zijn met kerkelijke
zaken druk rond de Paastijd, dus dan blijft er weinig tijd over voor een
andere manier van ontspannen. Graag willen wij toch een poging wagen
om de mooie traditie van het volleybaltoernooi voort te zetten.
Dus het antwoord ligt nu bij de parochies: zijn we dit jaar in staat om
genoeg teams bij elkaar te halen om de volleybaldag door te kunnen laten
gaan? Dat wil zeggen: minimaal 6 teams moeten deelnemen, om
kostendekkend te kunnen zijn. De prijs om deel te nemen is E 35,-- per
team. Voor opgave individueel rekenen we E 6,-- p.p.
Sinds enkele jaren is er een leuke traditie ontstaan: buiten de
parochieteams zijn er nu ook familieteams die zich aanmelden! Bedenk
ook een originele naam voor je team!
De prijzen die er te winnen zijn:
prijs voor het beste team, een poedelprijs en de supportersprijs.
Opgave vóór 15 maart a.s.
Deze datum is gekozen i.v.m. met het eventueel kosteloos kunnen
annuleren van de sporthal.
Hartelijke groet namens John. Hilde, Myrthe en Charlotte Romeijn.
Aanmelding en/of informatie via de mail h.w.vanberkel@zadkine.nl of
via tel: 010-4952285 (’s avonds of in het weekend).
“Gospel aan Zee” met Gospel Boulevard, 31 mei 2015
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Swingen, zingen, Halleluja! Wij willen je dolgraag attent maken op een
groot evenement dat plaats gaat vinden in de kerk op 31 mei 2015. Nog
nooit eerder is zoiets voorgekomen. Houd deze ruimte vrij in je agenda!
Een fantastisch optreden van het gerenommeerde koor “Gospel
Boulevard” neemt je mee naar een swingende middag vol met prachtige
muziek! Een echte aanrader! Stil zitten op je stoel zal met hen beslist
NIET mogelijk zijn!
Op www.gospelboulevard.nl kun je meer informatie vinden over het
koor.
De middag begint om 15.00 uur. Je kunt het concert bijwonen door
middel van het bestellen van de kaarten via de website
www.gospelaanzee.nl en via de flyers die achter in de kerk zullen liggen.
Geef deze flyers ook door aan je vrienden of kennissen want wij willen
dat heel Velsen SWINGT!
Jan Pieter Schoon
Rick de Ronde

Opnieuw een retraite in Wahlwiller
Vorig jaar werd er een retraite georganiseerd in het Arnold
Janssenklooster in het Limburgse Wahlwiller, vlak bij Wittem.
Het doel van deze retraite was het met elkaar in contact brengen van
vrouwen, die verbonden zijn met de nieuwe parochie i.o. van de H. Elia
te Mijdrecht en andere vrouwen in de Oud-Katholieke Kerk.
Deze retraite is zo goed bevallen dat er zowel vanuit Mijdrecht als
IJmuiden het verzoek kwam ook dit jaar weer een retraite te organiseren.
Het thema is nog niet bekend. Maar Pastoor Erna Peijnenburg uit
Alkmaar zal ook deze retraite leiden.
Er is voor circa 25 deelnemers gereserveerd. Er zijn al een flink aantal
aanmeldingen uit beide groepen. Maar ‘hoe meer zielen hoe meer
vreugd’.
Data: Zaterdag 26 september tot dinsdag 29 september 2015 tot na de
middagmaaltijd.
Voorlopige prijsindicatie: 1 persoonskamer met toilet en douche 215
euro. 1 persoonskamer met toilet en douche op de gang 184,-- euro.
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Bent u geïnteresseerd dan kunt u contact opnemen met Clemence de
Boer, tel. 023-5371620, e-mail clemence.celie@planet.nl of Elly Samsom,
tel. 0297-283431, e-mail: ceesel@casema.nl
Uw definitieve aanmelding volgt later, maar we hebben een indicatie van
het aantal deelnemers nodig.

Liturgievernieuwing
In de reeks lezingen van de docenten van het seminarie voor belangstellenden die niet aan het oud-katholiek seminarie studeren, is een
wijziging aangebracht.
Op 2 maart zou dr. Koenraad Ouwens in Haarlem spreken over liturgie.
Hij is helaas met ziekteverlof en wordt vervangen door dr. Mattijs
Ploeger. Het onderwerp blijft liturgie:
Liturgie tussen gebondenheid en vrijheid
Op zoek naar uitgangspunten voor oud-katholieke
liturgievernieuwing
Dit onderwerp raakt iedereen: de jongeren die de liturgie ´bij de tijd´
willen brengen, en de ouderen die de oude vormen en formuleringen
willen handhaven.
De bijeenkomst vindt plaats in de Haarlemse kathedraal, Kinderhuissingel 76 in Haarlem, en begint om 20.00 uur (vanaf 19.30 uur is er koffie).

Aangepaste Gezinsdienst IJmond
Op zondag 22 februari a.s. houden wij voor het eerst een dienst in de
Vredevorstkerk, Laan der Nederlanden 152, 1945 AC Beverwijk.
Vanaf 14.30 uur bent u van harte welkom in de kerk. De koster Arjan van
Rijn is er om u rond te leiden door het kerkgebouw.
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Na de rondleiding is er gelegenheid om onder het genot van een kopje
koffie, thee of een glas fris nog even te wennen aan de kerk.
De dienst begint om 15.00 uur. Het thema is: “ In Gods Hand “.
Voorgangers: Ds. Marianne Vonkeman, Pastor Engelbert Wigchert.
Muziek: Rob Zeegers (ass. organist) en dhr. J. Marechal (organist).
Collecte: deelnemen aan de collecte kan met fruit, bloemen of geld.
Na afloop van de dienst is er zoals altijd voor iedereen een kopje koffie,
thee of een glas fris en de gelegenheid om even na te praten.
Vervoersproblemen en/of autovriendendienst:: bel vóór 21 februari a.s.
met Riet de Vlieger - van Zandvoort, tel. 0255-530210.

AGENDA
24-02 14.00 uur
27-02 14.00 uur
27-02 20.00 uur
06-03 20.00 uur
10-03 14.00 uur
10-03 20.00 uur
10-03 20.00 uur
14-03
13-03
18-03
20-03

20.00 uur
14.00 uur
20.00 uur
10.00 uur

23-03 20.00 uur
28-03 15.00 uur

Bijbelkring, sacristie Engelmundus
Oecumenische leeskring, sacristie Engelmundus
Lezing door Stire Kaya over haar roman ‘Echo uit
een onverwerkt verleden’, De Bolder
Bijeenkomst meditatie, De Bolder
Bijbelkring, sacristie Engelmundus
O.K. Mannenclub, landschapsbeheerder
Rinnegom vertelt over schapen
Adelbertus Vrouwenkontakt, gebouwen en
architektuur in Parijs
Passieconcert, Engelmunduskerk
Oecumenische leeskring, sacristie Engelmundus
Aktiva, presentatie door Johannes van Riessen
Oecumenische koffiemorgen , Apostolisch
Genootschap IJmuiden
Lezing over de liturgie van de Goede Week
Palmpaasstokken maken, De Bolder

Parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus
Pastores:
Pastoor M. Liebler-Münch en Pastoor H. Münch,
Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel. 0255-515260,
06-30126877, e-mail: fam.munch@planet.nl
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Gebouwen:
Engelmunduskerk:
De Bolder:

Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden
tel. 0255-522006, b.g.g. 0255-757346 of
06-57321171, okbolder@gmail.com

Website: ijmuiden.okkn.nl
Kerkomroep: www.kerkomroep.nl > Noord-Holland > IJmuiden >
H.Engelmundus
Bankrekening O.K. parochie HH. Adelbertus en Engelmundus te IJmuiden:
NL56RABO 0154 1643 48
Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans:
NL52 INGB 0000 0018 00 t.n.v. Kerkbalans IJmuiden
Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. NL80 ABNA 0841 0698 24
Busjes kunnen geleegd worden bij M. van de Pieterman-Roos,
Wilgenstraat 6, 1971 NM IJmuiden, tel. 0255-707104
Diakonale Werkgroep IJmond: bankrek.nr. NL56 RABO 0154 1643 48
Oud-Katholieke Begrafenisvereniging:
Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023-5324486
Kruispunt: kopij inleveren voor 11 maart a.s. bij:
S.C. Smit-Maan, IJmuiderstraatweg 130, 1972 LH IJmuiden,
tel. 0255-536961, e-mail: s.c.smitmaan@gmail.com
Het volgende nummer verschijnt omstreeks 23 maart 2015.
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