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Jaargang 57, nummer 5
november 2015
Aan het volk van God bij
Sint Adelbertus en Sint Engelmundus . . . . .

Wat het kruis openbaart!
De afgelopen maanden is het weer raak. Vrede verdwijnt en geweld
neemt toe, vooral in het Midden Oosten. Aan de strijd in Syrië en Irak
komt geen einde. Jeruzalem en de Tempelberg, Jemen en Turkije zijn
erbij gekomen. Wat is met ons mensen aan de hand?
Het kruis van ons christen openbaart aan de ene kant dat God geen
gebruik van geweld maakt. Hij stuurt geen heerscharen van engelen om
zijn Zoon te redden en zijn gelijk in deze wereld te krijgen. Het kruis
van Jezus is het gevolg van de menselijke neiging tot geweld.
Het was een menigte van mensen voor het paleis van Pilatus die riepen
‘kruisig hem’. En wie denkt dat wij het nu beter weten moge de eerste
steen gooien op die mensen toen.
Het kruis is geen teken dat de mensen toen, de Joden, schuldig zijn aan
de dood van Jezus. Met het kruis wordt de sluier van het menselijk hart
weggenomen en toont dat de bereidheid tot geweld in ieder mens
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sluimert. De omstandigheden kunnen dit in bijna elke mens wakker
maken.
Wij moeten niet zelfgenoegzaam zijn en niet weigeren in die menigte
van mensen voor Pilatus een spiegel te zien voor onze eigen tijd.
Bewijst dus het kruis dat vrede en afstand doen van geweld een illusie
is? Bewijst zijn dood dat Jezus een naïeve dromer is die tevergeefs zijn
hoop op de macht van de liefde heeft gevestigd?
Maar deze kijk op Jezus loopt stuk op de realiteit van het lijdensverhaal
van Jezus in de evangeliën. Nergens blijkt dat hij niet weet wat hij doet.
Hij is blijkbaar geen dromer. Nergens blijkt uit Jezus woorden of daden
dat hij denkt dat het afzien van geweld een kwaadwillende aanklager of
een razende massa zal stoppen.
Waarom aanvaardt hij dan de dood aan het kruis? Wil hij de
machteloosheid van de liefde tonen? Dat is masochistisch.
Jezus wil niet lijden noch mislukken, om pijn en lijden te verheerlijken.
Hij lijdt en sterft niet, omdat lijden en de dood mooi en waardevol
zouden zijn. Maar hij wil de toestanden aan deze kant van het paradijs
ontmaskeren. Hij wil aan het licht brengen welke negatieve krachten
dikwijls in de mensen heersen.
Wie wil zien die kan het zien en daarmee inzien dat hij anders moet
leven.
Pastoor Harald Münch
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ROOSTER VAN KERKDIENSTEN

Zondag

08-11

Feest van de heilige Willibrord
Viering in muzikale Engelse stijl
10.00 uur eucharistieviering
Kinderkerk

Woensdag

11-11

Feest van Sint Maarten
9.00 uur eucharistieviering
koffiedrinken

Zondag

15-11

Zondag na Pinksteren 28
10.00 eucharistieviering
Kinderkerk
Koffiedrinken valt uit
Koopvaardijdienst
15.30 uur in Nieuwe Kerk
koffiedrinken

Woensdag

18-11

9.00 uur eucharistieviering
Koffiedrinken

Zondag

22-11

Laatste zondag van het kerkelijke jaar
10.00 uur eucharistieviering
Hoorns-Byzantijns koor
Kinderkerk
Koffiedrinken en sekt
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Woensdag

25-11

seniorenmiddag
15.00 uur eucharistieviering
Gezellige middag

Zaterdag

28-11

Eerste zondag van de Advent
19.00 vesper

Zondag

29-11

Eerste zondag van de Advent
10.00 uur eucharistieviering
kinderkerk
kerststallententoonstelling
14.00 uur
Adventsservice in onze kerk
met Hervormde gemeente IJmuiden West
16.00 uur
Koffiedrinken

Woensdag

02-12

9.00 eucharistieviering
Koffiedrinken

Zondag

06-12

Tweede zondag van de Advent
10.00 eucharistieviering
Kinderkerk
Koffiedrinken

Woensdag

09-12

9.00 eucharistieviering
Koffiedrinken

Zondag

13-12

Derde zondag van de Advent
10.00 eucharistieviering
kinderkerk
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BIJ DE KERKDIENSTEN
Koopvaardijdienst
Al jaren organiseert de Engelmundusparochie samen met de Nieuwe
Kerk en de Koopvaardijdienst voor het Amsterdamse havengebied de
herdenkingsdienst voor de overledenen op zee of aan de wal. Ook dit
jaar doen wij als parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus
daaraan mee. De dienst is 15 november om 15.30 uur in de Nieuwe
Kerk en pastoraal werker Age Kramer zal namens ons mee voorgaan.
Hoorns Byzantijns koor
Graag hebben wij uit de Adelbertuskerk het gebruik overgenomen dat
op de laatste zondag van het kerkelijk jaar – de laatste zondag na
Pinksteren – het Byzantijns koor uit Hoorn tijdens de eucharistieviering
zal zingen. Dit jaar is dat op 22 november. Na afloop van de dienst is er
koffiedrinken en omdat het zo een beetje kerkelijk Oud en Nieuw is
krijgen wij er een glaasje sekt bij.
Adventsservice
Om en om houden wij ook al een aantal jaren met de Hervormde
gemeente van de Nieuwe Kerk een soort samenzang met schriftlezingen
in adventssfeer.
Dit jaar zal deze ‘adventsservice’ om 16.00 uur in onze kerk
plaatsvinden. Het is een sfeervolle bijeenkomst op weg naar kerst.
Iedereen is van harte uitgenodigd, al uw vrienden en familieleden die
anders misschien nooit naar de kerk komen.
Voorafgaand aan deze adventsservice is er al vanaf 14.00 uur een
tentoonstelling van kerststallen in de kerk.
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UIT DE PAROCHIE
Ziekenboeg
Annedien van der Meer heeft een paar weken geleden te horen
gekregen dat zij naast haar versleten heupen ook kanker heeft. De
behandelende artsen hebben er meteen vaart achter gezet en voor haar
een behandelplan opgesteld. Moge zij en haar gezin de kracht vinden
om de komende zware weg samen te gaan.
Dick Gouda is van de week geopereerd. De tumor in de slokdarm is met
succes verwijderd. Na deze zware operatie gaat het verhoudingsgewijs
goed met hem. Moge hij Gods genezende kracht ervaren.
Oecumenische koffieochtend
Op 18 december zijn wij van harte uitgenodigd voor de oecumenische
koffieochtend van 10.00 tot 12.00 uur in de Rooms-Katholieke
Engelmunduskerk in Driehuis.
Bijbelkring
Op de dinsdagen 3, 17 november en 1 december komt de Bijbelkring bij
elkaar. Iedereen is van harte uitgenodigd om 14.00 uur in de pastorie op
de Koningin Wilhelminakade. We lezen samen het laatste boek van de
Bijbel ‘het Boek der Openbaring’. Een boek waar vele mensen een
draaiboek in zien over het vergaan van de wereld. Is dat zo?
Oecumenische leeskring
In de oecumenische leeskring lezen wij het boek ‘Iedereen gaat dood’ van
Leonie van Straaten. Leonie is van de zomer op het Oud-Katholieke
seminarie afgestudeerd en geeft samen met haar man leiding aan een
oecumenische leefgemeenschap in Brabant. Allen die belangstelling
hebben zijn hartelijk uitgenodigd op vrijdag 20 november en vrijdag
4 december om 14.00 uur in de sacristie, Bloemstraat 124.
Huiskamergesprek
De huiskamerkring is al een keer bijeen geweest, te weten bij familie
Laurijs in Heemskerk. Geanimeerd en persoonlijk hebben wij van
gedachte gewisseld over de geloofsbelijdenissen. Graag komen wij weer
bij elkaar op vrijdag 18 december om 19.30 uur bij familie v.d. Laan.
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Kerststallententoonstelling
Voor het najaar hebben wij iets bijzonders. Op zondag 29 november
hebben wij in de kerk een kerststallententoonstelling gepland, maar
daarvoor willen wij een beroep op u doen. Graag roepen wij alle
parochianen of familie en kennissen van u op, zaterdag 28 november
tussen 14.00 en 16.00 uur kerstallen naar de kerk te brengen, die wij dan
graag op zondag in de kerk willen tonen.
Deze tentoonstelling wordt om 16.00 uur met de ‘adventsservice’ samen
met de Nieuwe Kerk, in onze kerk afgesloten.
Priesterwijding
De aartsbisschop van Utrecht heeft het voornemen de priesterwijding
toe te dienen aan Frank Duivenvoorde en Louis Runhaar op zaterdag 14
november om 15.00 uur in de kathedrale kerk te Utrecht. Iedereen is
van harte uitgenodigd.
Concert in de kerk - een muzikale expeditie tussen Italië en
Nederland
Het duo Riboli/Poiesz ontstond een aantal jaren terug op een
regenachtige Hollandse avond.
De hemel boven hen nodigde uit om een warme maaltijd te bereiden op
basis van hun gezamenlijke passie voor klassieke muziek, reizen en
Italiaans eten.
Sabine Poiesz, viool, uit Amsterdam en Giovanna Riboli, orgel, uit
Florence. Allebei met een gezonde nieuwsgierigheid om diverse
culturen, talen en muziek te ontdekken. De combinatie van de
instrumenten en interculturele dialoog transformeert zich in muziek.
Na veel enthousiast ontvangen concerten in Italië, zullen zij u in
Nederland meenemen op een muzikale expeditie tussen Italië en
Nederland. Het romantische programma bestaat uit werken van o.a.
Rheinberger, Reger, Fiocco en Massenet.
Durft u het aan?
20 november in de Oud-Katholieke Kerk van IJmuiden om 19.30 uur.
De toegang is gratis.
Na afloop van het concert wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
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Jongerenreis
Voor de vijfde keer is in de afgelopen herfstvakantie een groep
jongeren, die zich op aannemen of vormsel voorbereiden, naar de
bergen vertrokken. Zij verbleven in een oude bergboerderij die
eigendom is van de Oud-Katholieke parochie in Kempten (Beieren,
Duitsland).
Je kunt het terug naar de basics noemen. Want er zijn geen douches, het
water komt uit een eigen wel, verwarmd wordt het huis alleen beneden
door een kachel, waarvoor de jongeren zelf het hout moeten regelen. In
de slaapzalen boven giert de wind door de kieren tussen de balken. En
het hele geval ligt ongeveer 950 boven ANP.
Dus alle voorwaarden zijn gegeven om er een bijzonder gezellig en
spannend verblijf van te maken. Het ergste voor de jeugd is altijd dat er
geen bereik voor hun smartphones is. Dus willen ze het gezellig hebben
moeten zij wel gemeenschap met elkaar vormen, veel praten, lachen en
vooral spelletjes spelen.
Alleen de pastores en Marieke stoorden af en toe. Want in de morgen en
in de avond was er elke dag een uur programma: gebed en gesprek,
zingen en bijbellezen.
Daarnaast was het de taak van de jongeren om voor de huishouding te
zorgen: koken, afwas en boodschappen doen. Waarbij u zich moet
realiseren dat de bergboerderij verstopt in de bossen ligt en de
dichtstbijzijnde supermarkt 18 kilometer daarvandaan ligt.
Maar elke dag gingen wij op stap. We liepen een bezinningspad met het
thema ‘het zonnelied van de heilige Franciscus’. Wij gingen een keer
met een ‘bergbaan’ naar de sneeuw op 2050 meter hoogte, bezochten
een glasblazer en als hoogtepunt halverwege de week een zwembad om
onder meer een keer te douchen en de haren te wassen.
Het was een mooie, vermoeiende en inspirerende week. Ook dankzij
het jeugdfonds dat deze reis ruim subsidieerde.
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De parochie onderweg
De bestuursvergadering in september begon met een vooruitblik op de
synode die plaats vindt op 21 november 2015. Zoals u weet hebben wij
als parochie de mogelijkheid om onze stem te laten horen door te
reageren op het voorgenomen beleid en de uitvoering zoals de kerk dit
vandaag de dag uitvoert. Het is dan ook van belang dat wij met elkaar
ons voorbereiden tijdens een gemeentevergadering op woensdag 4
november a.s. (aanvang 20.00 uur). Van belang omdat onze vertegenwoordigers Henk Groen en Leonie Wijker voldoende toegerust zijn om
de IJmondparochie te vertegenwoordigen. Met name is er beroering
ontstaan naar aanleiding van de heffingssystematiek waarbij de
parochies belast gaan worden op vermogensgroei. Penningmeesters van
parochies die dat betreft hebben hierop gereageerd met een alternatief
plan. Onze penningmeester Jan Pieter Schoon zal tijdens de
gemeentevergadering zijn advies aan ons kerkbestuur delen en
achterliggende motieven toelichten. Daarnaast zullen de overige punten
van de synode-agenda besproken worden zodat onze vertegenwoordigers gevoed door onze reacties op pad kunnen. Een hartelijk
welkom dus aan alle parochianen om deze vergadering bij te wonen.
Dat het winterseizoen weer is begonnen met tal van activiteiten bleek
uit de agenda. Meest in het oog springend was wel het jongerenproject
wat heeft plaats gevonden. Jongeren van uiteenlopende leeftijd zijn met
elkaar naar de Klimbossen in Amstelveen geweest, een project van
Natuurmonumenten. Jong en oud (ouders/begeleiders) speelden van
hartenlust in het bos en overwonnen tal van hindernissen, bewogen
tussen de bomen door en zagen het bos van boven via een uitgezet
parcours hoog tussen de bomen. Een goede saamhorigheid was het
resultaat van een fantastische dag die werd afgesloten in de Bolder met
het eten van een pizza. Een compliment aan de organisatoren!
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Op de agenda stond ook de jaarlijkse Missiekalender. Els Rill verzorgde
de bestellingen Geconstateerd werd dat de respons inmiddels erg laag
is geworden en dat het niet langer zinvol is om deze collectief aan te
bieden. Belangstellenden kunnen de Missie en Diaconaat Kalender 2015
zelf bestellen via secretaris@stpaulus.okkn.nl. Bestelt u liever per
telefoon dan kan dat ook op 071-4076689. Toezending per post kost
voor 1 kalender €3,-- aan porto extra. En voor 2-9 kalenders is dat € 5,--.
Tenslotte een woord van dank aan een ieder die heeft meegewerkt aan
de realisering van de Bazaar. De voorbereidingen zijn goed verlopen,
taken zijn herverdeeld. Nieuwe medewerkenden zijn echter wel een
punt van aandacht, als ook verkopers van lotenboekjes. Met elkaar
hebben wij de opbrengst van de Bazaar hard nodig voor het onderhoud
van ons kerkgebouw! Graag dus de aandacht van ons allen.
Namens het kerkbestuur,
Gert Jan v.d. Hulst

Van de redactie
Mw. Fiete Smit-Maan heeft te kennen gegeven dat zij per 1 januari 2016
haar taken voor het Kruispunt wil beëindigen.
De afgelopen 20 jaar hebben wij altijd op haar inzet, steun en
medewerking kunnen rekenen.
Wij vinden het heel jammer en zullen haar kennis en ervaring missen,
maar we begrijpen haar wens te willen stoppen.
Om deze lege plek op te vullen zijn wij naarstig op zoek naar iemand
die ons wil helpen het Kruispunt een paar keer per jaar te maken.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij Leni Karemaker, tel. 0255523367 of Wil Wijker, tel. 023-5387658.
Het inleveradres van kopij voor het Kruispunt zal met ingang van
volgend jaar ook wijzigen. Nadere mededelingen hieromtrent zullen te
zijner tijd in het Kruispunt worden vermeld.
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De 62e BolderBazar is weer achter de rug!
En wat een feest was het weer! Met stralend weer was het beide dagen
gezellig druk, de sfeer was echt fantastisch.
Het is goed zoveel mensen weer te zien. Je merkt dat de Bazar een hoop
trouwe klanten heeft, mensen uit de buurt, oud-katholieken die niet
(meer) in de kerk komen. Als bazarmeester heb je het geluk dat je veel
rondloopt en met bezoekers praat. Erg boeiend om al die verhalen te
horen over belevenissen met en rond de kerk of hoe ze via via altijd wel
een of meerdere oud-katholieken kennen. Ook al komen die mensen
dan niet in de kerk, hun waardering voor gemeenschapszin en de open
houding van de parochieleden blijkt dus eigenlijk heel groot!
Maar goed, het is weer achter de rug. We hebben een brutobedrag van
€ 16.001,- bijeengebracht. Werkelijk een geweldige prestatie die alleen
mogelijk was met hulp van de vele werkers. Ook al zou ik dolgraag
willen, ik ga ze nu niet noemen. Dit stukje zou saai worden met al die
namen en ik wil niet iemand vergeten, dus bij deze een enorm dank-jewel aan allemaal.
Van de opbrengst worden nog kosten afgetrokken, waarna de nettoopbrengst resteert. Daarvan wordt traditioneel 10% geschonken aan
doelen buiten onze parochie. Dit jaar is gekozen voor twee doelen van
ieder 5%. De eerste is het Jun-Jun Kantoa Scholarship Foundation op de
Filippijnen. Pastoor de Boer zal in dit Kruispunt daar meer over
vertellen.
De andere 5% zal worden besteed aan de maaltijd voor alle vrijwilligers
van het Bijna-Thuis-huis die zal plaatsvinden in ons kerkgebouw.
Vanuit het diaconaal initiatief ‘De Bedoeling’ willen wij die vrijwilligers
ondersteunen in hun werk en ze een gastvrij welkom heten.
Niet te vergeten: als afsluiting van de Bazar houden we op 16 november
om 20.00 uur in de Bolder de ‘verdeelavond’. Op die avond bespreken
we de gehouden Bazar en nemen we de financiële afrekening door.
Namens de Bazarcommissie en het kerkbestuur nogmaals grote dank!
Met vriendelijke groeten,
Jan Pieter Schoon, penningmeester
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Een blij bericht
Van de penningmeester kreeg ik bericht dat een deel van de
bazaaropbrengst bestemd is voor de Jun-Jun Kantoa Scholarship
Foundation. Het Studiefonds dat mijn vrouw en ik tijdens ons verblijf in
de Filippijnen in 1989 stichtten. We ontmoetten veelbelovende jongens
en meisjes in onze Filipijnse zusterkerk, die door geldgebrek niet naar
het Hoger Onderwijs konden.. Het studiefonds geeft een volledige
beurs of een toelage. Dit is afhankelijk van de financiële mogelijkheden.
De laatste jaren is de renteopbrengst van het kapitaal bedroevend laag.
Giften gaan daarom nu rechtstreeks naar beurzen. Dus de gift van de
bazaarcommissie is meer dan welkom.
Vanaf 1989 tot heden zijn er 29 beurzen uitgereikt. Niet elke student
haalde de eindstreep, maar de meesten gelukkig wel. Dit voorjaar
studeerden twee meisjes af, een ander ging naar het tweede jaar. En er
konden opnieuw twee beurzen worden uitgereikt, opnieuw aan meisjes.
Emeritus-pastoor Wim de Boer

Seniorenmiddag
Beste parochianen,
Graag willen wij u uitnodigen voor de seniorenmiddag op woensdag
25 november 2015.
Om 15.00 uur bent u welkom voor de eucharistieviering in de kerk van
de H. Engelmundus, Kon. Wilhelminakade 119 te IJmuiden.
Na afloop is er een gezellig samenzijn in de Bolder.
Hier staan koffie en thee voor u klaar met wat lekkers.
Het Huisorkest uit Egmond treedt deze middag voor u op.
De middag zal eindigen om 17.45 uur.
Aanmelden voor de seniorenmiddag tot zondag 22 november bij:
Sonja Gravemaker, tel. 0255-533309,
Anneke Zwart, tel. 023-5491140,
Liesbeth van der Laan, tel. 0251-245027,
en Pastoor H. Münch, tel. 0255-515260.
Heeft u geen vervoer? Dan zorgen wij daarvoor.
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Bedankjes
Hiermee willen wij U allen hartelijk bedanken voor de vele kaarten,
telefoontjes en (Altaar)bloemen die we ontvangen hebben.
Het heeft ons zeer gesterkt in de erg moeilijke tijd van chemo en
bestralingen. Het is een zege dat zoveel mensen aan ons denken en
vooral meeleven.
Momenteel gaat het een stuk beter, maar dat betekent ook dat fase 2 van
de behandeling gestart wordt. Dinsdag 28 oktober vindt de tumorverwijderende operatie in het AMC plaats.
Wij zien ondanks de zware operatie de toekomst toch met veel
vertrouwen tegemoet.
Nogmaals bedankt voor alles,
Janna en Dick Gouda

Lieve mensen,
Heel ,maar dan ook heel hartelijk dank voor de vele kaarten met mooie
teksten en alles wat jullie Jan en mij toewensten tijdens mijn verblijf in
het Rode Kruis Ziekenhuis , AMC en nu in Heliomare.
Op 17 november word ik ontslagen uit Heliomare en hoop dan weer
langzaam het dagelijks leven op te pakken.
Wat hebben wij weer ervaren hoe belangrijk het is om een steun in de
rug te krijgen van onze kerk.
Nogmaals heel veel dank daarvoor,
Bertje en Jan van der Leek

BEDANKT!
Velen van u hebben ons jl. 11 oktober gefeliciteerd en ons met een
cadeau verrast.
Uw aanwezigheid heeft een extra feestelijke tintje gegeven aan de
kerkelijk herdenking van ons 50-jarig huwelijk. Nogmaals BEDANKT!
Sonja en Piet Gravemaker
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17 december maaltijd voor vrijwilligers van De Heideberg (voorheen
Bijna Thuis Huis)
Introductie
Mensen, die aan hun laatste levensfase zijn begonnen, hebben vaak de
wens om in hun eigen omgeving, omringd door hun dierbaren, afscheid
te nemen van het leven. Voor familieleden, vrienden en buren is het niet
altijd mogelijk aan deze wens te voldoen. Een voortdurende en
intensieve zorg voor een terminale zieke vraagt veel inspanning. In zo’n
situatie kunnen de vrijwilligers van Hospice De Heideberg (voorheen
Stichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond; Bijna Thuis Huis))
mogelijk uitkomst bieden. Na verwijzing door de huisarts of specialist
kan iemand gebruik maken van de ambiance van Hospice De
Heideberg, maar men kan ook thuis ondersteuning vragen.
Vrijwilligers
Een groot aantal vrijwilligers zorgt zowel in de thuissituatie als in het
Hospice De Heideberg voor de stervende mens en de naasten.
Deze vrijwilligers hebben een op deze speciale zorg afgestemde cursus
gevolgd. Na deze introductiecursus volgen zij regelmatig een landelijke
vervolgcursus. Tijdens maandelijkse bijeenkomsten wisselen de
vrijwilligers niet alleen hun ervaringen met elkaar uit, maar komen ook
specifieke thema’s rondom terminale zorg aan de orde.
De vrijwilliger geeft geen medische of verpleegkundige hulp. Alle
handelingen, die een naaste zou kunnen verrichten, kunnen ook door
een vrijwilliger worden uitgevoerd.
Het werk
Twee vrijwilligers zorgen samen voor de gasten. Je werkt als vrijwilliger
twee dagdelen per week. In Hospice De Heideberg kunnen 4 gasten
tegelijk verblijven. Er zijn in totaal zo’n 60 tot 70 vrijwilligers, 2
coördinatoren en een vast team van verpleegkundigen betrokken bij het
hospice. Maria van Rijswijk en Jeannet van Aalst maken onderdeel uit
van het vrijwilligersteam. We zochten hen op en die vertelden ons
waarom ze dit werk doen (zie www.engelmundus.okkn.nl).
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Wijzelf
Een groepje parochianen is een aantal keren bij elkaar geweest om te
bedenken wat we als kerk aan diaconaat kunnen doen. We kwamen uit
op steun aan het Hospice De Heideberg.
Dat is best logisch: vanouds waren diakenen bezig met het verzorgen
van zieken.
Maar we hoeven niet zelf zieken te verzorgen om het werk van het
hospice te steunen en dat kunnen we ook niet: er is een intensieve
training van ruim anderhalf jaar nodig om vrijwilliger te worden.
De parochie steunde in het verleden het werk van het hospice al met
giften en nu willen we iets concreets doen voor de vrijwilligers die het
werk voor een groot deel dragen.
We willen hen in ons mooie kerkgebouw op 17 december een mooie
avond aanbieden, waar ze tijdens een maaltijd met elkaar verhalen uit
kunnen wisselen, energie op kunnen doen voor het volgende jaar en
elkaar kunnen inspireren. We hebben elkaar gevraagd waarom wij dit
willen doen (zie www.engelmundus.okkn.nl).
De werkgroep
We noemen onszelf als groep “De Bedoeling”.
Mensen leven soms in een situatie waarvan je zegt: Nee, dat is de
bedoeling niet. Ze worden belemmerd door geldgebrek, gebrek aan
opleiding, door ziekte, eenzaamheid, gebrek aan zelfvertrouwen, etc.
Je zou kunnen zeggen dat diaconaat alle mogelijke belemmeringen kan
helpen wegnemen en zo mensen wil helpen om te leven zoals het de
bedoeling is.
Soms willen we zelf zien en meemaken wat De Bedoeling is.
17 december DE BEDOELING
Op 17 december komen op onze uitnodiging 60 vrijwilligers van het
hospice naar onze kerk aan de Wilhelminakade.
Ieder mens verdient om te sterven op de manier waarop hij/zij geleefd
heeft. De vrijwilligers proberen aan te sluiten bij de palliatief terminaal
zieke mens in de laatste levensfase en respecteren iemands levenswijze.
Door een luisterend oor, een reikende hand en oog voor details
proberen zij mogelijke belemmeringen weg te halen bij iemand.
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Door hen te ontvangen willen wij hun mooie werk steunen.
Ze gaan samen eten, genieten van elkaars gezelschap en van eenvoudig,
maar smakelijk eten.
Wij willen ons door hen laten inspireren: door hun werk, hun
drijfveren, hun manier van omgaan met elkaar. We geloven dat we hier
iets zien van wat DE BEDOELING in het leven is.
Wij zijn in goed gezelschap: Jezus hield ook van maaltijden met
anderen.
Age Kramer, diaken

Dank voor de zomer
We hadden een prachtige zomer met zonnig en veel - soms te veel droog weer. En we waren er dankbaar voor!
Dat was goed te zien tijdens de bloemendienst op 4 oktober: rondom het
altaar stond het vol met vazen en potten, bonte, grote en kleine boeketten
en plantjes. Grote bossen voor zieken- en huiskamers, plantjes voor wie
alleen een nachtkastje heeft.
Al die feestelijke bloemen waren zaterdag door vele parochianen naar de
Bolder gebracht. Daar waren vrouwen de rest van de dag bezig de overvloed smaakvol te bundelen, te schikken en te arrangeren.
Zondag schalden in de kerk de vrolijkheid, het enthousiasme, de dankbaarheid in de deels o, zo bekende en geliefde feest- en leerzangen. De
pastoor in zijn preek, de kinderen rond het altaar: Dank voor deze mooie
zomer, deze bloemen, de vruchten der aarde!
Na afloop koffie en de bloemenverdeling.
62 Boeketjes, bosjes en potjes werden door evenzovele autovrienden en
helpers persoonlijk weggebracht naar zieken en ouderen, die de kerkdiensten niet kunnen meevieren, en naar mensen die een teken van
belangstelling, steun en hoop kunnen gebruiken.
Met velen brachten we met de bloemen dank en eer aan God, met velen
verspreidden we deze weer als teken van geloof en vertrouwen.
Dank aan allen, die hieraan hun steentje hebben bijgedragen!
Sonja Gravemaker-Broek
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Bijbelkring voor jong volwassenen
Misschien niet een alledaags onderwerp voor iedereen, en misschien
voor sommigen een beetje vreemd. Maar als parochianen en
betrokkenen bij een kerk zijnde een logisch en leuk facet, namelijk de
bijbel. De bijbel is eigenlijk een heel actueel boek dat voor alle tijden
geschikt is.
Afgelopen 29 september zijn wij als jong volwassenen (18 t/m 35 jaar)
gestart met het gezamenlijk lezen van de bijbel. Het was een leuke en
interessante avond waarin het boek Ruth volledig aan bod is geweest.
Alle facetten van het verhaal zijn besproken. Waar gaat het verhaal
over? Welke symboliek zit er achter? Waar is God in het verhaal en
waar erken je jezelf eventueel in? Daarnaast hebben we natuurlijk
gezellig bijgepraat over van alles en nog wat met een drankje.
Op 10 november is om 19.30 uur de volgende bijbelbijeenkomst voor
jongeren van 18 t/m 35 jaar. We starten dan met het lezen van het
boeiende verhaal Daniel en Suzanna, een typisch Katholiek verhaal
(deuterocanoniek). De plaats is dan de pastorie.
Hopelijk tot dan,
Rick de Ronde

Aktiva

Deze foto is genomen tijdens de
jaarvergadering
afgelopen
21/10.
Tijdens die vergadering is afscheid van
Ineke Gravemaker genomen en is
Liesbeth van der Laan in het bestuur
gekomen. Het bestuur is nu (van links
naar rechts) als volgt: Yvonne Groen,
Ineke Gravemaker, Anita Kok, Anneke
Zwart en Liesbeth v.d. Laan.
Helaas ontbreekt wegens ziekte
Annedien van der Meer op de foto.
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Toneel in de kerk: Sta op en ga
(uitgaande van Handelingen 8, 26)
Een prachtig stuk, puur gespeeld en perfect te verstaan!
De oude apostel Filippus kreeg een ingeving, voelde zich geroepen,
werd geroepen om naar de weg tussen Jeruzalem en Gaza te gaan. Hij
hoorde de roep, hij begreep er niets van, en ging.
En daar stond hij, langs die weg, midden in de woestijn, helemaal alleen
… Tja, … en toen hoorde hij het geluid van hoeven en van wielen. Er
kwam een reiswagen aan. Daarin zat een rijke vreemdeling hardop te
lezen, omgeven door een aanzienlijk gevolg. Hij las uit de profetie van
Jesaja, over het lam dat onschuldig naar de slachtbank geleid wordt
…(Jes. 53, 7)
Filippus vermoedt, dat hij vanwege deze man naar de woestijn
geroepen werd. Hij spreekt hem aan en vraagt, of hij begrijpt wat hij
leest. Nou nee, hoe kan hij die woorden begrijpen, als niemand ze hem
uitlegt?
Filippus mag instappen en legt uit, dat deze tekst over Jezus gaat die
het Koninkrijk van God leerde, maar opgepakt, veroordeeld en aan het
kruis gehangen en gedood werd voor het heil van alle mensen. En dat
hij na drie dagen uit de dood is opgestaan. En dat wie gedoopt is, deel
heeft aan die opstanding en aan het Koninkrijk.
De rijke man wordt bij een plasje water gedoopt. En Filippus is
verdwenen.
De man, de rijke kamerling uit Ethiopië heeft het Koninkrijk van God
gevonden. Hoe kwam die Ethiopiër in Jeruzalem? Zijn koningin had
hem bevolen de wijze Koning van de Joden te gaan zoeken en te halen,
zodat hij voor haar de problemen in haar rijk kon oplossen. Haar
voorgangster, de legendarische koningin van Sheba had haar in een
droom verteld over de wijze koning die zij destijds in Jeruzalem bezocht
had – Salomo. Hij wist antwoord op al haar vragen. Haar advies was:
Sta op en ga die wijze koning zoeken.
Maar de koningin ging niet. Zij was bang dat de aanzienlijken in het
land de macht zouden overnemen, als zij op reis was. Dan was zij haar
positie, haar macht, haar troon kwijt, en zou haar dochter haar niet
opvolgen. En ze vreesde onrust in het land.
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Dus beval zij haar kamerling de reis te maken, die koning te zoeken en
mee te brengen.
Deze, Caspar, wilde al lang naar Jeruzalem om er in de tempel de God
van zijn vader te aanbidden. Maar de koningin gaf hem steeds geen
verlof.
Nu geloofde hij zijn oren niet! Lang geleden was hij met wijze sterrenkundigen in Jeruzalem geweest. Zij hadden een bijzondere ster gezien
en zochten het koningskind, waarvoor de ster verschenen moest zijn. Zij
vonden het niet in Jeruzalem, maar in Bethlehem, in een stal, met
herders en onder engelengezang. Onvergetelijk!
Maar hij was de koning niet gevolgd. Hij had gedreven carrière
gemaakt aan het hof, was de hoogste en machtigste ambtenaar
geworden, maar voelde zich leeg, eenzaam, ongelukkig.
Sta op en ga!, en hij gaat met blijdschap, vol verwachting. Hij komt
gedoopt terug, weliswaar zonder de koning, maar met het verhaal van
en het geloof in de Koning van de Joden.
De koningin wordt geroepen: maar kan niet, durft niet te gaan.
Caspar werd geraakt, aangetrokken door het Kind, maar moet/wil eerst
nog andere dingen doen, volgt later.
Filippus hoort zijn roeping en gaat direct.
En wij? Sta op en ga: ´Verlaat wat gij bezit en ga naar ´t land, dat Ik u
wijs´ (gezang 802).
Durven wij, ieder voor zich uit te breken uit het vertrouwde en de
roepstem te volgen en de weg te gaan waartoe we geroepen zijn,
eventueel een nieuwe weg, een onbekende, een ongekende weg?
Onze parochies stonden op en gingen. Wij gaven het vertrouwde van
´onder elkaar´ op, werden kwetsbaar, sloten aan bij de lange, eeuwen
lange stoet van hen die Gods roepstem hoorden, opstonden en gingen:
geleid door de wolk die voor ons uit zal gaan, licht in de duisternis (Ex.
13, 21).
(In het vorige Kruispunt stond een inleiding bij het stuk van de
schrijfster Adri Paasen. De voorstelling en de nabespreking vonden
plaats op 2 oktober in de kerk en de Bolder)
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Retraite Wahlwiller 2015
Zaterdag 26 september jl. zijn we afgereisd voor een retraite van 4
dagen naar het Arnold Janssen Klooster in Wahlwiller. Het klooster
staat op een prachtige locatie en is een oase van rust, stilte (met 15
vrouwen, ja ja), gebed, ontmoeting en gesprek.
Rond 2 uur 's middags ontmoetten we elkaar onder het genot van een
kopje koffie met Limburgse vlaai. Nadat zuster Veronica ons de kamer
had gewezen startte het programma. Het thema was deze keer: omgaan
met elkaar te midden van zusters en broeders.
Na een kort voorstellingsrondje zijn we de film Jozef gaan bekijken.
Voor ieder van ons was er een Jozefmantel gemaakt, welke de rode
draad van het thema was deze dagen. We hebben volop geknutseld om
onze mantel te versieren.
Zondagochtend hebben we de eucharistie gevierd die we met elkaar
hadden voorbereid. Erna ging voor in de dienst. Ze had een mooie
overweging over verdraagzaamheid. De zondagmidddag hebben we
benut voor een ontspannen wandeling naar Wittem.
Daar hebben we de Bedevaartskerk en een religieuze bookshop bezocht.
De middag werd afgesloten met een drankje op een zonnig terras.
Op maandag zijn we in kleine groepjes doorgegaan met het thema.
Dit leidde tot diepgaande en emotionele gesprekken, die we later op de
dag met de hele groep deelden.
De laatste dag (dinsdag) hebben we onze versierde mantel op de
catwalk mogen showen als echte modellen (we hebben het nog steeds
over de retraite hoor!). Ieder met zijn eigen verhaal.
De ketting die we eerder hadden geregen was niet voor onszelf, maar
voor één van onze medezusters. We kregen hem omgehangen met een
persoonlijke boodschap erbij.
Het was dit jaar weer voortreffelijk georganiseerd. Erna, Clemence,
Anita en Elly werden dan ook terecht even in het zonnetje gezet.
De heerlijke maaltijden werden telkens afgesloten met Taizé liederen
o.l.v. Anita Vos en Teresa Takken (onze zus aan zee).
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Er was volop ruimte voor diepgang, rust
en stilte, maar ook voor ontspanning en
gezelligheid. Het waren waardevolle
dagen en gesterkt in geloof zijn we weer
huiswaarts gegaan.
Els en Els
(Parochie i.o. H. Elia te Mijdrecht)
Herdenking gevallenen op zee
Koopvaardijdienst op 15 november in Nieuwe Kerk te IJmuiden.
Sinds de tweede wereldoorlog worden er kerkdiensten gehouden om
de gevallenen op zee te herdenken. Al snel bestond er ook aandacht
voor zeevarenden die na deze periode hun leven lieten.
Vanwege de historische band met de zee, wordt een van de
herdenkingsdiensten gehouden in de Nieuwe kerk van IJmuiden.
Dit jaar zal het Katwijks Mannenkoor Jubilate hun medewerking
verlenen. Een bijzonder moment binnen de dienst vormt een toespraak
van dominee Haasnoot, waarin stil wordt gestaan bij hen die hun leven
op zee hebben verloren.
Koopvaardijpredikant L.J. Rasser hoopt te preken over het verhaal van
Jona die op wonderbaarlijke wijze een scheepsramp heeft overleefd.
Samen met zijn collega H. Münch, pastoor van de Oud Katholieke Kerk,
zal hij de dienst leiden.
Er wordt getracht de dienst zodanig vorm te geven dat iedereen die
zich verbonden voelt met de zeevaart zich er thuis voelt.
De dienst zal d.v. op zondag 15 november plaatsvinden om 15.30 uur in
de Nieuwe Kerk aan de Kanaalstraat te IJmuiden.
Na de dienst is er gelegenheid tot napraten onder het genot van een
kopje koffie of thee in gebouw De Rank, achter de kerk.
Voor meer informatie over de koopvaardijdienst kunt u contact
opnemen met:
Ds. L.J. Rasser, Veembroederhof 164, 1019 HC Amsterdam.
Tel. 020 669 00 65 / 06 220 90 334
leon.rasser@nederlandsezeemanscentrale.nl
www.nederlandsezeemanscentrale.nl
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Denken in de Driehoek
Willemsplantsoen 1 c, Utrecht
De reeks lezingen met discussie van dit seizoen staat onder het thema
´Heilig´. Wat is heilig? Wat noemen we heilig? Heilige voorwerpen,
plaatsen, mensen?
Op 25 november gaan dr. Huub Oosterhuis, theoloog en dichter, en
mgr. dr. Joris Vercammen, theoloog en Aartsbisschop van Utrecht, in
gesprek over: Sint Maarten en Sint Nicolaas – heiligen met vuile
handen? Hoe heilig is de zorg voor de naaste?
Vanaf 19.30 uur koffie; van 20.00 – 22.00 uur lezingen en discussie; dan
nog napraten bij een borrel.
De toegang is gratis
www.utrecht.okkn.nl
Nederlandse kerkgeschiedenis in globaal perspectief
(17e en 18e eeuw)
Professor dr. Charles H. Parker van de Universiteit van St. Louis, USA,
is specialist op het gebied van ´armenzorg en diaconie in Holland rond
1600´ en van ´de positie van katholieken in de Gouden Eeuw in
Nederland´.
Hij ziet op meerdere plaatsen in de wereld in die periode kerkelijke
conflicten, die vergelijkbaar zijn met die in Nederland.
Bisschop dr. Dirk Jan Schoon licht het katholieke conflict, dat zal
uitlopen op de scheiding van ´Rome´ en ´Utrecht´, toe aan de hand van
het dagboek van pastoor Jacob Krijs, die aartsbisschop Petrus Codde
tijdens zijn 3-jarige, onvrijwillige verblijf in Rome vergezelt.
Daarnaast belichten Nederlandse professoren situaties met globale
aspecten en beïnvloeding in kerken van de reformatie.
14 november 2015, 09.00 – 14.30 uur, Hamburgerstraat 9, Utrecht
Aanmelding door overmaking vóór 7 november van € 10,- (incl. lunch)
naar IBAN NL 63 INGB 0005319821, t.n.v. Peter-Ben Smit
De voertaal is Engels
p.b.a.smit@uu.nl
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Herkent u dit plaatje van een bezorgde
penningmeester?
Dan begrijpt u vast wel dat zij uw steun
nodig heeft.
Bankrekening NL80 ABNA 0841 069824
t.n.v. Penningmeester Parochieblad

AGENDA
10-11 19.30 uur
10-11 20.00 uur
10-11 20.00 uur
15-11 15.30 uur
16-11 20.00 uur
18-11 20.00 uur
20-11 10.00 uur
20-11 14.00 uur
20-11 19.30 uur
25-11 15.00 uur
28/29-11
01-12 14.00 uur
04-12 14.00 uur
08-12 20.00 uur
10-12 18.30 uur
16-12 18.30 uur
17-11 14.00 uur
18-12 10.00 uur
18-12 19.30 uur

Bijbelkring jong volwassenen, pastorie
Mannenclub, Pim Lemmers, bijen
Adelbertus Vrouwenkontakt, Joh. Van Riessen
Koopvaardijdienst in Nieuwe Kerk
Verdeelavond Bazar
Aktiva, pakjesavond
Oecumenische koffieochtend, Ichtuskerk
Oeceumische leeskring, sacristie
Concert Riboli/Poiesz
Seniorenmiddag
Tentoonstelling kerststallen
Bijbelkring, pastorie
Oeceumische leeskring, sacristie
Mannenclub, lezing Cor Oudendijk
Adelbertus Vrouwenkontakt, Adventsavond
Aktiva, Adventsavond
Bijbelkring, pastorie
Oecumenische koffieochtend, Engelmunduskerk
Driehuis
Huiskamergesprek, fam. v.d. Laan Heemskerk
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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
Pastoraal werker, diaken A. Kramer, tel. 06-40591100
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:
NL56 RABO 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 2 december 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 14 december 2015.
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