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Opvoering van het congrestoneelstuk in IJmuiden
STA OP EN GA
Op 2 oktober om 19.30 zal de congrestoneelgroep van de Oud-Katholieke Kerk voor de derde keer het lekenspel “Sta op en ga” uitvoeren,
deze keer in de Engelmunduskerk in IJmuiden. Het spel werd geschreven voor het Internationale Oud-Katholieken Congres 2014. Het
motto voor het congres luidde eveneens “Sta op en ga” en werd verbonden met het verhaal van Filippus en de Ethiopiër, hoofdstuk 8 uit
het boek Handelingen.
Filippus en de Ethiopiër
Een engel van de Heer zei tegen Filippus: ‘Ga tegen de middag naar de verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza.’ Filippus deed wat hem gezegd werd en
ging naar die weg toe. Daar kwam hij een Ethiopiër tegen, een eunuch, een
hoge ambtenaar van de kandake, de koningin van Ethiopië, die belast was
met het beheer van haar schatkist. Hij was in Jeruzalem geweest om daar
God te aanbidden en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. De Geest zei tegen Filippus: ‘Ga naar die man daar in de wagen.’ Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja le1

zen, waarop hij vroeg: ‘Begrijpt u ook wat u leest?’ De Ethiopiër antwoordde: ‘Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?’ Hij nodigde Filippus
uit om in te stappen en bij hem te komen zitten. Dit was het Schriftgedeelte
dat hij las:
‘Als een schaap werd hij naar de slacht geleid;
als een lam dat stil is bij zijn scheerder
deed hij zijn mond niet open.
Hij werd vernederd en hem werd geen recht gedaan,
wie zal van zijn nakomelingen verhalen?
Want op aarde leeft hij niet meer.’
De eunuch vroeg aan Filippus: ‘Kunt u me zeggen over wie de profeet het
heeft? Over zichzelf of over een ander?’ Daarop begon Filippus met hem te
spreken over het evangelie van Jezus, waarbij hij deze schrifttekst als uitgangspunt nam. Onderweg kwamen ze bij een plaats waar water was, en de
eunuch zei: ‘Kijk, water! Waarom zou ik niet gedoopt kunnen worden?’ Hij
liet de wagen stilhouden en beiden liepen het water in, zowel Filippus als de
eunuch, waarna Filippus hem doopte. Toen ze uit het water kwamen, greep
de Geest van de Heer Filippus en nam hem mee, en de eunuch zag hem niet
meer, maar vervolgde zijn weg vol vreugde.
Vragen en antwoorden
Er werd mij gevraagd op basis van dit verhaal een toneelstuk te
schrijven voor de opening van het congres. In eerste instantie leek
me dat een moeilijke opgave: het verhaal is rijk aan inhoud, maar levert weinig concrete handeling. Je moet dus wel gaan zoeken naar
aanvullend materiaal. Wat daarbij helpt, is dat het verhaal allerlei
vragen oproept. Hoe is de Ethiopiër aan zijn hoge positie gekomen?
Waarom wordt er zo nadrukkelijk vermeld dat hij een eunuch, een
gecastreerde man is? Wat betekent dit voor hem? Waarom is hij naar
Jeruzalem gegaan? Om te aanbidden, maar hoe komt hij op dat idee?
Is hij als gecastreerde man welkom in de tempel? Wat vindt zijn bazin, de koningin van Ethiopië, ervan dat hij naar Jeruzalem wil gaan?
Hoe komt hij aan het boek Jesaja en waarom leest hij daarin?
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Het zijn vragen waarop het verhaal zelf geen antwoord geeft, maar
die de verbeelding prikkelen. Stel je voor dat…………… Op die manier ben ik aan het werk gegaan, zoekend en denkend. Dat heeft een
aantal mogelijke antwoorden opgeleverd, die ik in het stuk verwerkt heb. Welke antwoorden dat zijn, ga ik niet vertellen; dat kunt
u ontdekken als u het stuk gaat zien.
De vorm van het stuk
Wel wil ik nog iets over de vorm van het stuk zeggen. U zag hierboven dat het aangeduid wordt als “lekenspel”. Een lekenspel is een
dramatisch werk dat een religieuze of politieke doelstelling heeft en
dat bestemd is om gespeeld te worden door amateurs. Deze naam en
de vorm van het stuk werden mij ingegeven door de herinnering aan
de lekenspelen van Martinus Nijhoff: een kerstspel en een paasspel,
waarvan ik in de jaren vijftig een aantal opvoeringen gezien heb en
waarin ik één keer zelf meegespeeld heb. Deze toneelstukken zijn in
dichtvorm geschreven, wat het leren van de tekst vergemakkelijkt en
wat naar mijn gevoel het gebeuren boven het alledaagse uittilt.
Een opvallend kenmerk van deze lekenspelen van Nijhoff was het
optreden van twee waak-engelen. Zij stonden opgesteld aan weerszijden van het toneel en gaven commentaar op en uitleg van het
gebeuren en wierpen daarmee een goddelijk licht op het menselijk
handelen. Ook in “Sta op en ga”’, dat eveneens in dichtvorm is geschreven, treden twee waak-engelen op deze wijze op.
De opvoeringen
Het schrijven van een stuk is maar het halve werk; het gaat pas leven
als het ingestudeerd en opgevoerd wordt. Een enthousiaste groep
spelers heeft die uitdaging aanvaard. Ze kwamen uit alle hoeken van
de kerk: van Egmond tot Slochteren, van Dordrecht tot Overasselt.
Onder de deskundige leiding van regisseur Oscar Scheijde en het
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toeziend oog van de schrijfster werd op een groot aantal vrijdagavonden en zaterdagen in het schoollokaal van de ORKA hard gewerkt om het stuk tot leven te brengen. De acteurs raakten op elkaar
ingespeeld en er ontstond een hechte band. Er werd ook veel gelachen.
En toen was het zover: de opvoering in de Dom op een speciaal
hiervoor aangelegd podium. Hedwich van der Steen had met eenvoudige middelen voor prachtige kleding gezorgd, die door de
mooie belichting nog beter tot haar recht kwam. De spelers overtroffen zichzelf, het publiek keek en luisterde geboeid. De reacties varieerden van positief tot uitbundig.
Het was voorbij. Nee, het was nog niet voorbij. Een tijdje later kregen
we het verzoek het stuk nog eens op te voeren, deze keer in de Gertrudiskapel, op de Bisdomsdag van het aartsbisdom. Een heel andere
setting dus, die weer andere eisen stelde, maar ook andere mogelijkheden en nieuwe inspiratie bood. Opnieuw een prachtige opvoering
en positieve reacties.
Op naar IJmuiden
Het is een heel intensieve periode geweest met veel repetities en veel
gereis en ondanks het plezier dat alle betrokkenen aan het stuk beleefd hebben, wil de groep er toch zo langzamerhand een punt achter
zetten. Maar de uitnodiging om naar IJmuiden te komen voor de
derde opvoering van het stuk konden we toch niet afslaan. Regisseur
en schrijfster zijn al gaan kijken in IJmuiden en ze waren blij verrast
over de locatie, die weer heel nieuwe mogelijkheden biedt. We kijken
uit naar deze waarschijnlijk laatste opvoering en hopen dat het stuk
inspiratie en bemoediging zal bieden op de nieuwe weg die de twee
IJmuidense parochies zijn ingeslagen.
Adri Paasen
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Rooster van Kerkdiensten
Zondag

06-09

Verjaardag van Kerkwijding
10.00 uur
eucharistieviering
start kinderkerk, 45-jarig huwelijksjubileum echtpaar De KoningWiljouw, koffiedrinken

Zondag

13-09

Geboorte van de H. Maagd Maria
10.00 uur
eucharistieviering
kinderkerk

Zondag

20-09

Verheffing van het heilig Kruis
10.00 uur
eucharistieviering
kinderkerk, koffiedrinken

Zondag

27-09

Zondag

04-10

Oogst- en Bloemendienst
10.00 uur
eucharistieviering
kinderkerk, koffiedrinken

Woensdag

07-10

9.00 uur
eucharistieviering
koffiedrinken

Zondag

11-10

Zondag na Pinksteren 23
10.00 uur
eucharistieviering
kinderkerk

Woensdag

14-10

9.00 uur
eucharistieviering
koffiedrinken

Oecumenische dienst
10.00 uur
Ichthuskerk
Engelmunduskerk gesloten
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Uit de Pastorie
Nieuwe e-mail-adressen pastoors
Misschien hebt u het al gemerkt maar de pastores hebben nieuwe
e-mail-adressen, voor
pastoor Liebler is het nu martina.liebler@ziggo.nl
voor pastoor Munch munch.harald@gmail.com
Actuele berichten per e-mail
Wij versturen vanuit de pastorie regelmatig per e-mail actuele
berichten aan leden en vrienden van de parochie. Het gaat daarbij
veelal om overlijden, bijzondere bijeenkomsten, bijzondere kerkdiensten, herinneringen en dergelijke. Als u zulke berichten niet ontvangt
maar wel geïnteresseerd bent, laat het ons via een e-mail weten, dan
voegen wij u aan de lijst toe.
Toneelstuk: Sta op en ga
Op 2 oktober om 19.30 uur wordt in de kerk het toneelstuk ´Sta op
en ga´, nog een keer gespeeld voor IJmuiden en het bisdom Haarlem.
Pastoor Erna Peijnenburg uit Alkmaar speelt hierin twee hoofdrollen, en Trees en Anneke Visser uit Egmond aan Zee ieder één rol,
naast de spelers uit het Utrechtse aartsbisdom. Iedereen kan zich in
de spelers herkennen: in de machtige, maar onzekere koningin, de
invloedrijke, zoekende, eenzame en ongelukkige schatbewaarder, de
slaaf, de engel, de ene of de andere schriftgeleerde, de apostel Filippus De opvoering duurt ongeveer een uur.
In het voorstuk van dit Kruispunt hebt u een inleiding op het stuk
kunnen lezen.
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Na afloop van de aangrijpende en ontroerende voorstelling zullen
we in De Bolder napraten over het stuk, over de inhoud en de
personages.
Bloemendienst
Uit dankbaarheid voor de afgelopen vruchtbare zomer vierde de
Adelbertusparochie voorheen altijd een oogstdienst, en de Engelmundusparochie een bloemendienst. We vieren dit jaar op 4 oktober
een bloemendienst. (Mogelijk zoeken we voor volgend jaar een andere vorm om onze dankbaarheid voor de bloemen en vruchten der
aarde tot uitdrukking te brengen.)
Op zaterdag 3 oktober van 13.00 – 15.00 uur kunnen bloemen naar
De Bolder gebracht worden. Die zullen op zondag het altaar sieren
en daarna verdeeld worden over de mensen die vanuit de parochie
met een bloemengroet bedacht worden.
Vanaf 20 september liggen er achter in de kerk lijsten, waarop mensen, die voor een bloemetje ter bemoediging in aanmerking komen,
genoteerd kunnen worden met naam en volledig adres.

Uit de programmacommissie
Ook dit jaar heeft de programmacommissie voor het komende
winterseizoen weer een programma samengesteld.
Hierbij alvast een overzicht:
Op dinsdag 6 oktober om 14.00 uur zetten wij onze Bijbelkring
voort.
Iedereen is van harte uitgenodigd in de pastorie op de Koningin
Wilhelminakade. We lezen samen het laatste boek van de Bijbel ‘Het
Boek der Openbaring’. Een boek waarin veel mensen een draaiboek
zien voor het vergaan van de wereld. Is dat zo? Vanaf 6 oktober komen wij in principe om de 14 dagen bij elkaar.
Daarnaast lezen we in de oecumenische leeskring het boek ‘Brieven
uit de hel’ van C. S. Lewis. Allen die belangstelling hebben voor dit
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boek van de beroemde Engelse schrijver en beste vriend van Tolkien
(schrijver van ‘In de ban van de ring’) is hartelijk uitgenodigd op
vrijdag 9 oktober om 14.00 uur in de sacristie, Bloemstraat 124. Ook
deze groep komt in het vervolg om de 14 dagen bij elkaar.
Dit winterseizoen willen wij weer met een huiskamerkring beginnen. Maar deze keer benoorden van het kanaal. We willen graag
voor de eerste keer bijeen komen op maandag 12 oktober om 19.30.
Het precieze adres hoort u nog. Deze groep zal om de twee maanden
bij elkaar komen. Als onderwerp hebben wij voor de geloofsbelijdenis gekozen. We kennen er een korte en een lange vorm van. Allebei
gebruiken wij deze in eucharistievieringen, bij dopen en in de Paasnacht bij de doophernieuwing.
Voor het najaar hebben wij iets bijzonders gepland.
Op zondag 29 november hebben wij in de kerk een tentoonstelling
van Kerststallen gepland. Daarvoor willen wij een beroep op u
doen: graag roepen wij alle parochianen en/of hun familie en kennissen op, om zaterdag 28 november tussen 14 en 16 uur kerst-stallen
en –stalletjes naar de kerk te brengen, die wij dan op zondag in de
kerk willen tonen.
Deze tentoonstelling wordt om 16 uur met de ‘adventsservice’ samen
met de Nieuwe Kerk, in onze kerk afgesloten.
Uit het bestuur
In het najaar zal het kerkbestuur met twee nieuwe leden aangevuld
worden: Nico de Rijk uit Heemskerk zal Dick Gouda assisteren bij
het onderhoud van de kerkelijke gebouwen en Johannes van Riessen
keert voor twee jaar in het kerkbestuur terug om het aandachtsveld
PR (public relations) onder zijn hoede te nemen.
Vanaf 1 september zal Age Kramer, onze stagiaire uit het afgelopen
winterseizoen, als pastoraal werker het pastorale team komen versterken. Hij wordt in onze parochie voor een bepaald project aangesteld. Daarover zal hij in het komende Kruispunt zelf vertellen.
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Uit de ziekenboeg
Sinds het vorige Kruispunt zijn bij Theo van Kouteren de behandelingen begonnen en ziet hij er weer beter uit; maar het is nog steeds
afwachten hoe de kanker zich verder zal ontwikkelingen.
Hetzelfde kun je ook over Dick Gouda zeggen. Technisch gezien
slaan de bestraling en de chemokuur aan, maar Dick heeft veel hinder van de bestralingen.
Het is toch wat: Sonja Gravemaker zit weer in de gips! Door voetgangers voorrang te geven is zij zelf met de fiets gevallen en heeft een
scheurtje aan de achterkant van haar knie.. Dat betekent zes weken
in het gips en stilzitten, en daarna nog zes weken revalidatie.
Onlangs moest Alie Schutte plotseling naar het ziekenhuis omdat de
bacterie die haar in de winter ernstig ziek maakte, is terug gekomen.
Zij is weer thuis, maar nog steeds behoorlijk ziek.
Het is onvoorstelbaar. Twee weken geleden was er niets aan de
hand, plotseling hoor je dat je hartpatiënt bent, overlijdt je oudere
zus en op de dag voor haar uitvaart krijg je een tia en lig je in het
ziekenhuis. Dat is Bertje van der Leek overkomen. Ondertussen is in
het AMC een gezwel uit haar hart verwijderd. Zij kan weer iets zeggen en ze kan zich links een beetje bewegen. Toen Kruispunt opgemaakt werd, kwam het bericht, dat Bertje binnenkort voor revalidatie overgeplaatst kan worden van het AMC naar Heliomare.
Corrie Eggermont heeft met haar man een nieuw appartement betrokken waarin zij zich met haar rolstoel beter kan verplaatsen.
Rina Heck-Sloot is na haar verblijf in het RKZ en in Velserduin weer
thuis.
Met Bets Visser-Gravemaker die bij een fietsongeluk in de vroege
zomer een lelijke vleeswond aan haar been had opgelopen, en deze
zomer met spoed aan het been geopereerd moest worden, gaat het
langzaamaan beter.
Afscheid nemen
Het doet pijn als je binnen enkele weken afscheid moet nemen van
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zulke bekende parochianen als Jan Daniel Blokland en Jansje Cornelia (Ans) Poppe-Scholder.
Jan kampte al jaren met vaatvernauwingen. De laatste maanden kon
hij zelfs niet meer de trap op en werd er een bed in de woonkamer
geplaatst. Al die tijd werd hij met veel toewijding door Gerda en de
kinderen verzorgd. Op een gegeven moment kon dat niet meer, en
werd hij met spoed naar het verpleeghuis gebracht. Na twee dagen
kwam onverwacht het bericht dat Jan was overleden. Vredig is hij op
30 juni 2015 tijdens zijn middagrust ingeslapen.
Met Jan verliezen wij een belangrijk man uit onze gemeenschap. Vele
jaren heeft hij leiding gegeven aan de oud-katholieke begrafenisvereniging, en was hij uitvoerder. Met veel toewijding heeft hij er met
een aantal mannen voor gezorgd dat het oud-katholieke deel van de
Westerbegraafplaats opgeknapt werd en er weer netjes bij ligt. Hij
was medeoprichter van onze mannenvereniging, en zonder hem,
naast vele anderen, was er geen visserijmuseum in IJmuiden geweest. Waarlijk een betrokken man!
Al geruime tijd woonachtig in de Moerberg samen met haar man
Cor, is op 5 augustus, volkomen onverwacht, Ans Poppe-Scholder
overleden. Ze had al een tijdje moeilijkheden met slikken, maar verder leek er niets aan de hand. Maar op die maandag werd het haar
fataal: het eten verstopte de slokdarm. Ze kon haar man en de zuster
nog waarschuwen, maar raakte toen door verstikking in coma. Er is
gepoogd haar te reanimeren, maar het mocht niet baten. Na twee
dagen overleed zij in het RKZ, voorzien van het sacrament van de
ziekenzalving.
En op 21 juli overleed Johannes Voorburg. In het voorjaar hadden wij
tijdens een uitvaartdienst van zijn vrouw afscheid genomen. In juli
was hij naar een verpleeghuis in Haarlem verhuisd. Daar is hij korte
tijd later al rustig, in zijn slaap overleden.
Van alle drie: Jan, Ans en Joop hebben wij in de kerk afscheid genomen. Wij wensen dat zij mogen rusten in de vrede van de Heer, en
dat hun families deze weken de kracht vinden om het verlies te
dragen.
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Welkom!
Aan Esmee, het dochtertje van Sonja Tol en Dirk Wessel, dat geboren
werd op 9 augustus. Wij wensen haar toe, dat zij blij en gelukkig
mag opgroeien!
Pastoor Harald Münch

KLIMMEN EN KLAUTEREN IN HET BOS
Voor jongeren van de AdelbertusEngelmundus parochie tot 30 jaar
Op zaterdag 19 september in het FUN FOREST – het KLIMBOS in
het Amsterdamse Bos
Kosten: € 10,- per persoon
Vertrek om 10.00 uur vanaf de Bolder
Lunch en avondeten worden verzorgd
Aanmelden vóór 4 september per mail bij:
mariekevanderwel@hotmail.com of
rick_de_ronde@hotmail.com (met een laag liggend streepje tussen
´rick´ en ´de´ en ´ronde´)
De vakantie is afgelopen, maar de nazomer nog niet.
Daar moeten we nog gebruik van maken!
GEZELLIG – SPORTIEF - VERMAAK
Het klimmen en klauteren is geschikt voor alle genoemde
leeftijden. Er zijn verschillende parcours
Ouders die jongeren naar het Fun Forest willen rijden: zeer
welkom! Graag aanmelden via de mail
Nanda Tol – Marieke van der Wel – Rick de Ronde
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De parochie onderweg
Geleidelijk aan verstrijkt de zomer en komt het kerkelijk programma
met als één van de eerste taken ‘de organisatie van de Bolder Bazar’
weer in beeld. Een zomer die ons mooi weer bracht, prachtige evenementen, maar ook verdriet door meldingen van ziekte en overlijden
van dierbare parochianen. Bestuurlijk sloten wij af met zowel de verkoop van het Adelbertuscomplex als een voorlopige koopovereenkomst van de pastorie aan de Wilgenstraat, die binnenkort wordt
overgedragen. Doordat het afstoten van dit complex is afgerond kan
het kerkbestuur zich nu richten op de taak die de parochie destijds
heeft aangegeven met het Kaski-onderzoek, namelijk het werken aan
een fundament van de kerkelijke gemeente, de parochie.
Aan die taak moest ik denken op weg naar onze vakantiebestemming in Cornwall, zuidelijk Engeland. Wij raakten aan de praat met
een Engelsman die vertelde over zijn land en de jeugd die naar zijn
mening afstand nam van zowel oude waarden en normen als gewoonten. Hij maakte zich zorgen over de toekomst, want zo filosofeerde hij “wie niet kan koken, kan dat ook een ander niet leren”. Hij
bedoelde dit zowel letterlijk als figuurlijk.
Wij namen afscheid en Marja en ik reisden af naar de schilderachtige
kustplaatsjes en prachtige natuurgebieden in Cornwall en later de
betoverende honing kleurige dorpjes van de Cotswolds. Wij bezochten kerken, kathedralen, ruïnes van abdijen, kastelen, tuinen en rustten ’s avonds uit bij een DVD serie over de Tudor-dynastie (1485 1603) met Hendrik VIII als middelpunt.
’s Avonds de geschiedenis over zijn huwelijken en vooral het beëindigen daarvan door o.a. het op hardvochtige wijze stichten van de
Kerk van Engeland. De huidige IS in de Arabische wereld is gematigd in vergelijk tot de moorden, brandstapels, onthoofdingen van
alles en iedereen die onder zijn bewind trouw bleef aan Rome.
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Abdijen werden ontmanteld, vernield en tot ruïnes gemaakt.
Vervolgens opgevolgd door Mary I en langdurig door Elisabeth I.
Bijzonder is dat je in Engeland de geschiedenis op de voet kan volgen omdat men zijn historie bewaard heeft. Het is één openluchtmuseum waar je je tegoed kan doen aan historie, kunst en cultuur.
Wat ons opviel was dat veel van de kerkjes aan de kust in het Zuiden
van Engeland gewijd zijn aan Franse heiligen. Een zichtbare invloed
van de Normandische tijd (1066-1399) op de religie en de stichting
van abdijen en kerken. Bijzonder zijn de lijsten van voorgangers die
veelal beginnen tussen 1200 en 1300. Dit is ook de periode dat de
Magna Charta (1215), het Grote Handvest van de Vrijheden werd
ondertekend, een stap richting democratie en waaronder o.a. ook de
vrijheid van kerk rechten. Dit handvest is de basis voor de Engelse
en de Amerikaanse grondwet en dus tot vandaag de dag actueel.
Terug in Velsen bleef de uitdrukking “wie niet kan koken, kan dat
ook een ander niet leren” door mijn hoofd spelen. Was dat de onderliggende boodschap die wij gezamenlijk hebben geformuleerd tijdens het Kaski-onderzoek?
Meer daadwerkelijk en inhoudelijk bezig zijn met ons als parochianen en daarbuiten, de kerk in de wereld en haar taak van diaconie,
als ook aandacht voor levensvraagstukken en geloofsleven.
Dat waren de belangrijkste accenten van de koerswijziging waaraan
wij na het ontstaan van de parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus vorm zouden geven. Wij waren optimistisch over positieve
gevolgen en zagen de noodzaak om onze krachten te bundelen.
En we hadden oog voor een zekere precaire situatie gelet op de leeftijdsopbouw waardoor verdere actie niet kon worden uitgesteld.
Die aan ons zelf gegeven opdracht speelde door mijn hoofd bij het
ingaan van de nazomerse bestuurlijke periode waarbij wij gaan zoeken naar een weg om onszelf, onze kinderen en belangstellenden
onze geschiedenis te leren, zowel van de Bijbel, van onze kerk en van
onze parochie. En daarbij alle zeilen bij te zetten, want “wie niet kan
koken, kan dat ook een ander niet leren”
Namens het kerkbestuur,
Gert Jan v.d. Hulst
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* BOLDERBAZAR - 30 & 31 OKTOBER *
Nog een paar weken dus en dan is het weer zover!!
De inmiddels landelijk befaamde BOLDER BAZAR gaat dan
beginnen.
Samen met u hopen we er weer een feest van te maken.
Met een lekker sfeertje en, daar gaat het natuurlijk ook om,
met een mooie opbrengst.
De voorbereidingen zijn in volle gang!
Daarom vragen wij u of u mooie kleding, CD´s, boeken,
tweedehands spullen heeft die u aan de Bazar wilt afstaan
om te verkopen. Eindelijk uw kans om die zolder eens op te
ruimen! Liever geen grote stukken zoals meubelen, maar
spullen die mensen graag zien op een rommelmarkt.
In het Kruispunt van volgende maand zal ik aangeven waar en
wanneer u ze kwijt kunt.
De agenda voor de voorbereiding en het voorprogramma ziet
er als volgt uit:
Maandag 5 oktober 20:00 uur in de sacristie
Bijeenkomst voor de medewerkers.
Wij bespreken dan het draaiboek voor de Bazar.
Zondag 25 oktober na de hoogmis in De Bolder
De AFTRAP van de Bolderbazar met een matrixverloting die zal worden beslist via ons Rad van
Avontuur.
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Denkt u er aan tijdig te reserveren voor de traditionele en
oergezellige Bazarmaaltijd op zaterdagavond aan het einde
van de bazar?
U kunt kaarten à € 15,- reserveren bij Anita Kok (023-5386380).
We hebben nog lotenboekjes voor de GROTE VERLOTING.
U kunt ons heel erg helpen door loten te kopen om ze door te
verkopen aan familie en vrienden. Of natuurlijk om ze zelf te
houden. Elk boekje bevat 100 loten van € 0,50 per stuk.
“MAAK ONS LOS !!”
O ja. Mocht u nog keukenlades vol Douwe Egbertspunten hebben, neemt u ze dan mee naar de kerk?
Of geeft u me een belletje, dan haal ik ze bij u op.
Wij zijn ook erg blij met een gift voor de Bazar: U kunt die
overmaken op rekening NL56 RABO 0154 1643 48 ten name
van OK Par HH Adelbertus & Engelmundus.
Zoveel te vertellen…. in het volgende Kruispunt meer…
Met groeten,
namens de Bazarcommissie,
Jan Pieter Schoon, (06) 2095 9406

Op het pad der vriendschap
bloeien de mooiste bloemen,
ze heten:
verdraagzaamheid, eerlijkheid,
hulpvaardigheid, vertrouwen.
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VROUWENVERENIGING AKTIVA
Programma voor het seizoen 2015/2016

16 september 2015
Lezing Peter van Ling: Duik de Noordzee schoon!
21 oktober 2015 : Jaarvergadering
In deze vergadering nemen we afscheid van Ineke Gravemaker als
bestuurslid. Liesbeth van der Laan is haar opvolgster.
18 november 2015 : Pakjesavond
16 december 2015 : Adventsavond
20 januari 2016
Lezing Cees Borst: Domotica – Gebruik van robots in de huishouding
17 februari 2016 : Gourmetavond
16 maart 2016
Lezing Frans Bossink, werkzaam als geestelijk verzorger in het
Spaarne Gasthuis
13 april 2016
Gezamenlijke avond met het Adelbertus Vrouwenkontakt
18 mei 2016 : Dagje uit!
Anneke Zwart, voorzitter Aktiva
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Retraite in de Abdij van Egmond
De OK Mannenvereniging wil een retraite in de Abdij van Egmond
te Egmond-Binnen organiseren en wil bij deze peilen of er voldoende
belangstelling voor is.
De retraite is in een midweek, drie dagen en twee nachten, en in de
vastentijd. De verblijfkosten zijn €48 per nacht inclusief drie maaltijden, handdoeken en bedlinnen. Alle gastenkamers hebben een eigen
douche en toilet. Het minimum aantal deelnemers is vier, het maximum 15. Als de kosten bezwaarlijk zijn, dan is een subsidie vanuit
de Oud-Katholieke Kerk mogelijk.
De abt verzoekt om op de tweede dag de dagorde van de abdij in het
programma op te nemen, zes kerkdiensten en drie maaltijden. Ons
programma zou aangevuld kunnen worden met een bezoek aan de
kerk van de H. Agnes te Egmond aan Zee, mini-museum en kapel,
Afie's Nobelhuis te Egmond-Binnen, Adelbertuswandeling, etc.
Heb je belangstelling en/of suggesties meld dat dan bij
j.j.wijker@hotmail.nl.
Jaap Wijker, Jan Stoop, Jac Zuurbier, Jacob Brakenhoff, Johan van der
Laan, Han Tol
Oecumenisch koffiedrinken !?
Sinds enkele jaren organiseerden de oud-katholieke Adelbertuskerk,
de protestante Engelmunduskerk en de rooms-katholieke Sint Engelmunduskerk één maal in de maand een koffieochtend. Bij toerbeurt
kon elke kerk één keer in de drie maanden haar deuren open zetten
voor belangstellenden.
Nu de oud-katholieke Adelbertuskerk dicht is, zijn er vanaf dit jaar
vier kerken bij gekomen, die ook graag een ochtend voor hun
rekening willen nemen, te weten; de oud-katholieke Engelmunduskerk, het Apostolisch Genootschap, de Nieuwe Kerk en de Ichthuskerk.
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Op vrijdag 17 juli vertrok ik naar de Bolder, het wijkgebouw van de
oud-katholieke Engelmunduskerk.
In de zaal waren ongeveer 18 personen, zowel dames als heren van
verschillende kerkgenootschappen aanwezig. De gesprekken waren
geanimeerd en de koffie was prima.
Na een poosje vroeg Johannes van Riessen, of er animo was om de
kerk te bezichtigen. We gingen met een groep eerst naar de sacristie,
waar Johannes vertelde over het zilverwerk, en waar het voor dient.
Daarna haalde hij prachtige gewaden te voorschijn, sommige heel
mooi geborduurd. In de kerk werd verteld over voorwerpen en bezienswaardigheden. Ik was wel meer in de kerk geweest tijdens
diensten, maar ik heb nu meer inzicht gekregen in het gebruik van
bepaalde voorwerpen, die in de diensten worden gebruikt.
Het was een gezellige en leerzame ochtend!
Ineke de Jong-Huizinga.
Engelmunduskerk Oud Velsen
De volgende oecumenische koffie-ochtend is op 18 september 2015
bij het Apostolisch Genootschap, Doorneberglaan 29, IJmuiden.
(De gemiste koffie-ochtend was in augustus in Velsen-Zuid)

Aangepaste gezinsdienst
Zes keer per jaar wordt in de IJmond een aangepaste gezinsdienst
gehouden voor mensen met een verstandelijke beperking, hun familie en begeleiders, en belangstellenden.
De eerste dienst van het nieuwe seizoen vindt plaats op 30 augustus
om 15.00 uur in de Vredevorstkerk, Laan der Nederlanden 152 in
Beverwijk.
Het thema in dit seizoen is ´Jezus vertelt …´
Voorgangers in deze dienst zijn pastor Greet Bijl, ds. Barbara de
Groot en ds. Kees Lous.
Na afloop is er gelegenheid bij thee, koffie of fris met elkaar na te
praten.
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Zangmiddag in de Moerberg
Als er in een maand vijf vrijdagen zijn, organiseert Tineke Sluis-de
Ruyter (van de receptie) een zangmiddag. Op de eerste en de derde
vrijdag van de maand zijn er interkerkelijke weeksluitingen.
Tineke zoekt zo´n 10 à 12 bekende liederen en gezangen uit, die
graag gezongen worden. Ze leidt deze met een kort woordje in, en zij
vraagt steeds enkele bewoners om een gedicht voor te lezen.
Op vrijdag 31 juli las Ans Poppe zo met vaste en krachtige stem het
volgende gedicht van een onbekende dichter voor.

Ik had God om kracht gevraagd
om succes te oogsten;
Hij heeft me zwak gemaakt
om mij deemoed te leren.
Ik had rijkdom gevraagd
om geluk te bezitten;
Hij heeft me arm gemaakt
opdat ik wijsheid zou verwerven.
Ik had om een levensgezel gevraagd
om niet eenzaam te zijn;
Hij heeft me een hart gegeven
om al mijn broeders lief te hebben.
Nooit heb ik iets ontvangen
van wat ik had gevraagd;
Maar ik heb alles gekregen
wat ik had gehoopt.
Onder alle mensen ben ik de rijkst bedeelde.
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Ik had gezondheid gevraagd
om grote dingen te doen;
Hij heeft me ziekte gegeven
om betere dingen te doen.
Ik had macht gevraagd
om in aanzien te zijn bij de mensen;
Hij heeft me onmacht gegeven
opdat ik behoefte zou hebben aan God.
Ik had om dingen gevraagd
die mijn leven zonnig zouden maken;
ik heb het Leven gekregen
opdat ik met alle dingen blij kan zijn.
Haast ondanks mijzelf werden al mijn
onuitgesproken gebeden verhoord.
(anonieme tekst in de wachtkamer van een revalidatiecentrum)
Nog geen week later overleed Ans Poppe. We zullen haar de volgende zangmiddag, 30 oktober, missen!
Weeksluitingen in de Moerberg zijn er op de eerste en de derde vrijdag van de maand om 16.00 uur in het restaurant.
Eucharistievieringen en Woord- en Communiediensten zijn er één
keer per maand om 11.00 uur in het Stiltecentrum op de 7e
verdieping.
In Huis ter Hagen wordt elke zondag om 10.45 uur een oecumenische kerkdienst gehouden.
Bij al deze bijeenkomsten zijn bezoekers meer dan welkom!
In Breezicht kunnen wegens de verbouwing tot het eind van het jaar
geen weeksluitingen plaats vinden.
In het Visserhuis zijn geen weeksluitingen meer.
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40 jaar Luchthavenpastoraat Schiphol
26 Juni jl. vierde het Luchthavenpastoraat, dat het veertig jaar geleden op Schiphol is gestart. Dat was door een RK stichting, ongeveer
vijf jaar later gevolgd door een protestantse stichting (PKN). De
anglicanen kwamen er tien jaar geleden bij en vijf jaar geleden gingen de anglicanen en oud-katholieken samen verder in de stichting
Old Catholic Anglican Airport Ministery (OCAAM). De drie Stichtingen werken samen in de nieuwe Stichting Ondersteuning Luchthavenpastoraat Schiphol (SOLS), eerder Voorzittersoverleg genoemd. De drie stichtingen RK, PKN en OCAAM hebben elk een
pastor in dienst. OCAAM de oud-katholieke pastor drs. Nico Sarot
die pastoor Joop Albers is opgevolgd.
Het jubileum werd gevierd met een symposium over "Luchthavenpastoraat is altijd crisispastoraat" met vier sprekers: prof. dr. Ruard
Ganzevoort van de VU, dr. Jorien Holsappel, gepromoveerd op
Stilte Centra op luchthavens, drs. Corine van der Loos, RK geestelijk
verzorger en onze eigen Bisschop van Haarlem mgr. dr. Dick
Schoon. Een en ander stond onder leiding van Marianne de Bie.
De voorzitter van de Raad van bestuur van Schiphol Jos Nijhuis begroette de aanwezigen en feliciteerde het Luchthavenpastoraat met
het jubileum. Schiphol bood een check aan, te besteden aan een
nieuw kunstwerk in het nieuwe Stiltecentrum. Aan het einde van het
symposium werd een boekje van Ellen Kok over het Luchthavenpastoraat gepresenteerd: "Oase in een miljoenenstad, verhalen uit veertig jaar luchthavenpastoraat", ISBN 9789023970293.
Schiphol financiert bijna 50% van het honorarium van onze
OCAAM pastor Nico Sarot. De andere 50% wordt gefinancierd met
subsidies van OK fondsen, Anglicaanse parochies en persoonlijke
giften. De financiering van het honorarium blijft een punt van aandacht en giften zijn altijd welkom. Gegevens daaromtrent zijn te vinden op de website van OCAAM www.ocaam-Schiphol.nl
Jaap Wijker
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Seminariedag in Haarlem
Op 19 september om 14.00 uur begint het studiejaar 2015/6 van het
Oud-Katholiek Seminarie met een openbare bijeenkomst in Haarlem,
Kinderhuissingel 74.
Pastoor drs. Wietse van der Velde houdt het openingscollege. De gepensioneerde professor dr. Martien F. G. Parmentier krijgt de Pascalprijs voor zijn wetenschappelijke werk. De afstudeerscriptie van pastoor drs. Erna Peijnenburg over het kapittel van Haarlem wordt gepresenteerd en is te koop. Er zijn mededelingen over de opleiding, er
is muziek en een gezellig samenzijn met hapjes en drankjes.
Een kans om zonder veel gereis het Seminarie te ervaren, waar onze
toekomstige pastoors opgeleid worden.
Denken in de Driehoek
In Utrecht, In de Driehoek, Willemsplantsoen 1 c begint op 23 september een serie van 6 referaten, steeds gevolgd door een co-referaat
en een discussie met de zaal. Het thema van dit jaar serie is ´Heilig´.
Het gaat niet alleen om onaanraakbaar, goddelijk maar ook om andere vormen van (niet) betwijfelde onaantastbaarheid (taboes).
De referaten en gesprekken zijn niet gemakkelijk, wel spannend.
De bijeenkomsten worden steeds aangekondigd op www.okkn.nl
met informatie over deelthema´s en sprekers.
Opgesloten in de trein
Je hoeft er niet voor naar een ver, minder ontwikkeld buitenland. Het overkwam onlangs veel mensen hier, en ook mij. De stroom valt uit, de trein valt
abrupt stil en de deuren kunnen niet open.
Passagiers kijken elkaar eens aan, maken flauwe opmerkingen over de vertragingen bij de spoorwegen. Ze zuchten en bellen over misgelopen afspraken. Na een kwartiertje begint er iets van verbroedering, lotgenotencontact
te ontstaan. Ik neem een dropje en bied mijn overbuurvrouw er aarzelend
ook eentje aan. Een andere buurvrouw vraagt om een stukje van mijn krant.
We raakten aan de praat over de diverse puzzels. Samen konden we ´onze´
puzzels niet rond krijgen. Een jong stel verderop had meegeluisterd en wist
het antwoord.
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De vlotte, jonge Sabine had dorst. Student Cihangir Berkcan gaf haar een
pakje drinken: aangenaam verraste, bewonderende blikken rondom.
´Ach´, zei de student, ´als je wacht tot je alles voor iedereen kunt
betekenen en daarom niet iets kleins voor één persoon kunt doen, dan
heb je uiteindelijk meestal voor niemand iets betekend´.
Een wijs woord. Er ontspon zich een levendig, filosofisch, utopisch gesprek
over samen leven en samenleven, over Bertrand Russel en Michael Jackson,
de inspiratiebronnen van de student…
Toen konden en mochten we de trein uit.
Iedereen ging opgelucht zijns weegs en kon het incident vergeten.
Maar het pakje drinken met de wijze les geef ik nog even door.
Fiete Smit-Maan

AGENDA
08-09
16-09 20.00 uur
18-09 10.00 uur
19-09 10.00 uur
19-09 14.00 uur
02-10 19.30 uur
03-10 13.00 uur
05-10 20.00 uur
06-10 14.00 uur
09-10 14.00 uur
12-10 19.30 uur
13-10 20.00 uur
20-10 14.00 uur
23-10 14.00 uur
25-10 12.00 uur
30/31-10
28/29-11

Mannen: bezoek aan de molen van Sloten
Aktiva, lezing Peter van Ling
Oec. Koffiedrinken, Doorneberglaan 29
Klimmen en Klauteren, vanaf de Bolder
Seminariedag, Haarlem, Kathedraal
Toneel: Sta op en ga, in Kerk en Bolder
Bloemen brengen, Bolder
Bazarmedewerkers/Draaiboek, Bolder
Bijbelkring, pastorie
Oecum. Leeskring, Bolder
Huiskamerkring
Mannen, Lezing Noordzeekanaal, Bolder
Bijbelkring, pastorie
Oecum. Leeskring, Bolder
Aftrap Bazar, Bolder
BAZAR – BAZAR - BAZAR
Tentoonstelling Kerststallen, Kerk
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Parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus
Pastores:
Pastoor H. Münch, Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel.
0255-515260, 06-30126877, e-mail: munchharald@gmail.com
Pastoor M. Liebler-Münch, e-mail: martina.liebler@ziggo.nl
Gebouwen:
Engelmunduskerk:
De Bolder:

Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden
tel. 06-57321171, b.g.g. 0255-757346,
e-mail: 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 23 september 2015 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 5 oktober 2015.
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