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Zomerpauze
Pas bij het voorbereiden van dit Kruispunt heb ik na zo veel jaren
ontdekt dat de zomerpauze in het jaarlijkse leven van onze
parochie door het feest van onze beschermheiligen Adelbertus en
Engelmundus op 24 juni en de verjaardag van de wijding van ons
kerkgebouw van de heilige Engelmundus op de eerste zondag
van september wordt omlijst. Dat is voor mij een mooie
aanleiding een keer over de betekenis van deze heiligen voor ons
leven te schrijven.
We weten bijna niets over het leven van Engelmundus en
Adelbertus. Maar is het belangrijk dat je weet waar iemand
geboren is? Wie zijn ouders waren? Waar hij allemaal vertoefd
heeft?
Belangrijk is uiteindelijk vooral de inspiratie, de boodschap die
van iemand uitgaat. De geest die zijn leven beheerst.
En die kennen we wel van Adelbertus en Engelmundus. En deze
geest, hun inspiratie hebben wij vandaag ook nodig.
Want de goden tegen wie zij toen vochten zijn ook in onze tijd
nog machtig. Bezoeken we eens vier van deze goden.
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Glans en schittering. Godin van het uiterlijk vertoon.
Zij is een wispelturig wezen dat je in de reclame en advertenties
van de tv en de tijdschriften tegenkomt.
Elke dag neemt zij weer een andere gedaante aan.
Haar lokkend roepen trekt ons vaak aan. Zij leert ons dat alleen
de mooiste en gezondste het recht hebben in de belangstelling te
staan. Maar zij kan haar beloften nooit waar maken, want hoe
veel poeders, crèmes of shampoo’s wij ook op ons lichaam doen
wij kunnen ons lichaam in wezen niet veranderen of de
vergankelijkheid tegenhouden.
Willen hebben. God van het steeds meer en groter.
Plotseling moeten wij dingen hebben of vinden wij dingen
absoluut noodzakelijk voor ons geluk. Dingen waarvan wij kort
geleden nog nooit gehoord hadden of nooit aan gedacht hebben.
Hij doet mensen hun verstand verliezen en maakt dode dingen
belangrijker dan mensen. Hij brengt ons zo ver dat wij dingen
kopen die wij niet nodig hebben, geld uit te geven dat wij niet
hebben en op mensen indruk willen maken die wij eigenlijk niet
kunnen uitstaan.
Hier en nu. Godin van meteen en wel gauw.
Zij kan niet wachten. Zij is blind. Zij heeft nooit de tijd om te
stoppen en te wachten, te kijken en te luisteren. Ze roept mensen
op hun levenstijd vol te stoppen want het leven is toch zo kort.
Maar zij geeft alleen leegte. Ze is bang dat mensen elkaar van
aangezicht tot aangezicht ontmoeten om te praten, te lachen, te
huilen. Daarom biedt zij beeldschermen en kabels en
geluidstoestellen aan. Dat houdt mensen van elkaar verwijderd.
Klap en elleboog. God van geweld en scheiding.
Wanneer iemand jou tegenspreekt – klap. Wanneer iemand jou in
de weg staat – even je elleboog gebruiken. Klap en elleboog is
klaarblijkelijk de uitvinder van vele computerspelletjes, films,
straatbendes en politieke leiders. Deze god is heel erg slim.
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Hij doet mensen gapen als er over vrede, fatsoen, milieu en
mensenrechten wordt gesproken. In wezen zet hij mensen op
tegen alles waarvan wij christenen geloven dat het God ter harte
gaat.
Al deze goden leven en het gaat goed met hen. Wij hebben
daarom heiligen in onze dagen nodig die ons terugroepen tot de
enige ware levende God, de Vader van Jezus Christus.
Wij hebben heiligen nodig die ons leren dat elke mens en elk
menselijk leven uniek en waardevol is. God houdt precies van ons
zoals wij zijn en niet anders.
Wij zijn niet geschapen als klanten of consumenten maar als
burgers van zijn rijk, het rijk van God.
Pastoor Harald Münch
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ROOSTER VAN KERKDIENSTEN

zo. 08-07

Pinksteren 9
10.00 uur eucharistieviering

zo. 15-07

Pinksteren 10
10.00 uur eucharistieviering
Koffiedrinken

zo. 22-07

Pinksteren 11
H. Maria Magdalena
10.00 uur eucharistieviering

zo. 29-07

Pinksteren 12
10.00 uur eucharistieviering

zo. 05-08

Pinksteren 13
10.00 uur eucharistieviering
Viering 60-jarig huwelijksfeest
Tini en Theo van Kouteren
Koffiedrinken

zo. 12-08

Pinksteren 14
Gedaanteverandering van de Heer
10.00 uur eucharistieviering

zo. 19-08

Pinksteren 15
Ontslapen van de H. Maagd Maria
10.00 uur eucharistieviering
Viering 55-jarig huwelijksfeest
Lieneke en Koos van Heijst
Koffiedrinken
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zo. 26-08

Pinksteren 16
10.00 uur eucharistieviering

zo. 02-09

Pinksteren 17
verjaardag van kerkwijding
10.00 uur eucharistieviering
Opening nieuwe seizoen van de Kinderkerk
Koffiedrinken

zo. 09-09

Pinksteren 18
Geboorte van de H. Maagd Maria
10.00 uur eucharistieviering

BIJ DE KERKDIENSTEN
De zomer is een rustige tijd, ook bij ons in de kerk. Wij komen wel
op de zondagen gewoon bij elkaar en zoeken gemeenschap en
inspiratie. Onze liturgie kent echter geen grote feesten.
En toch zal het dit jaar in augustus anders zijn. Wij creëren onze
eigen feesten.
Op zondag 5 augustus willen Tini en Theo van Kouteren tijdens
de dienst om 10 uur vieren dat zij 60 jaar geleden getrouwd zijn.
Met grote dankbaarheid in het hart willen zij te midden van hun
kinderen en kleinkinderen vieren dat zij, ondanks de laatste jaren
met vele moeilijke tijden, nog steeds bij elkaar mogen zijn.
Maar daar laten we het niet bij. Twee weken later op zondag 19
augustus is de beurt aan Lieneke en Koos van Heijst. Zij kunnen
terugkijken op 55 jaar huwelijk. Ook zij willen tijdens de
eucharistieviering om 10 uur danken voor al het goede dat ze
mochten ontvangen: kinderen, kleinkind en nog zo veel meer.
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PASTORAAT

In april kreeg Jo Belfroid een herseninfarct. Ze moest opgenomen
worden in Velserduin maar herstelde wonderwel vrij gauw.
Gelukkig kon haar man Henk, die niet zonder zorg thuis kon
blijven, tijdelijk in een verpleeghuis elders worden opgenomen.
Ondertussen zijn ze allebei weer in hun eigen huis.
Ach, wanneer je op reis gaat kun je het een en ander beleven. Dat
is Wil en Jaap Wijker onlangs overkomen. Bij het vertrek met de
camper in de ochtend van een camping in Almen bij Zwolle is Wil
zo ongelukkig gevallen dat zij haar heup heeft gebroken. Einde
reis en zomerse plannen. Na een operatie en een paar dagen met
veel pijn is Wil nu thuis en aan het herstellen.
Ab Zwart heeft onlangs een hele legerschaar van
beschermengelen bezig gehouden. Tijdens een fietstocht op de
pier en een poging onachtzaam van de fiets te stappen is hij twee
en een halve meter naar beneden op de rotsen aan de voet van de
pier gevallen en niets gebroken! Hij staat op, pakt zijn fiets en
fietst naar huis alsof er niets gebeurd is. Maar toen begon het: zijn
lichaam bedekt met blauwe, groene en rode plekken zit onder de
kneuzingen. Dat betekent wekenlang behoorlijke pijn. Maar
gelukkig is er wereldkampioenschap voetballen op de televisie.
Uit een klein wondje aan de hand kan een behoorlijke ontsteking
voortkomen en dat kan met de verkeerde medicijnen tot een
pijnlijke langdurige antibiotica-allergie leiden. Dat is Carla van
Leeuwen overkomen. Alleen met geduld en rust kun je dat te
boven komen.
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Jan van der Leek kwam op een ochtend terug van hardlopen,
keek naar de brievenbus en toen sloeg het noodlot toe: een vrij
zwaar herseninfarct. Toevallig dat op dat moment een buurman
ook bij de brievenbus kwam, Jan ontdekte en meteen alarm sloeg.
Ondertussen kan Jan weer zijn rechterarm en been een beetje
bewegen, maar zijn spaakvermogen is nog steeds behoorlijk
aangetast. Op het moment vertoeft hij in ‘Zuiderhout’ in Haarlem
voor therapie. Gelukkig verblijft Bertje bij hem, want alleen had
zij het niet gered.
(het adres is: 'Zuiderhout', Beelslaan 9, Haarlem. Tel. 023-8913500)
Geluk bij een ongeluk heeft Coen Tol gehad. Hij deed uit routine
mee aan een bevolkingsonderzoek en daarbij hebben zij een
tumor in zijn darm geconstateerd. Meteen ging hij het traject in en
in de loop van deze weken zal hij behandeld en geopereerd
worden.
Ten slotte nog een mededeling over de partner van Jopie Verkerk,
Dick Blom. Ook bij hem werd bij toeval een tumor in de darmen
gevonden, nadat hij een tijdje verkeerd was behandeld tegen pijn.
Na een operatie is hij nu weer thuis en vol goede moed.
Al onze zieken en hen die wij hier hebben genoemd, maar ook de
ongenoemde, vertrouwen wij aan de levende God toe en bidden
om hun genezing en herstel.
Met hartelijke groet,
Pastoor Harald Münch
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UIT DE PAROCHIE
Van harte dank voor alle goede wensen, kaarten en cadeautjes die wij
hebben ontvangen naar aanleiding van de geboorte van onze kleinzoon
Justus. Het doet erg goed zo veel medeleven van onze gemeenschap te
mogen ervaren.
Hartelijk bedankt,
Harald en Martina
Ook in de zomer gaan de maandelijkse oecumenische
koffieochtenden gewoon door. Het is een fijne manier om op een
geregelde basis christenen en stadgenoten te ontmoeten en te
spreken. Een fijne ervaring en gevoel van gemeenschap. Hier zijn
de volgende data:
Donderdag 19 juli om 10 uur in de RK Pieterkerk,
donderdag 16 augustus om 10 uur in onze eigen kerk,
en donderdag 20 september om 10 uur in de Petrakerk.
De pastores zijn tot 21 juli op vakantie en van 22 t/m 29 juli met
een groep jongeren en jonge volwassenen in een berghut in ZuidDuitsland.
Waarnemend pastoor is Robert Frede uit Haarlem.
De komende tijd zal Rick de Ronde een aantal keren tijdens de
diensten op zondagochtend preken. Dat hoort bij zijn vorming als
lector. Als alles goed gaat zal hij tijdens de eucharistieviering op
zondag 14 oktober tot lector benoemd worden.
Onlangs heeft het kerkbestuur van de parochie Haarlem een brief
rondgestuurd waarin de parochianen op de hoogte worden
gesteld aangaande de nieuwe privacywetgeving van de overheid.
Omdat deze brief een goed samenvatting is van wat het
Bisschoppelijke Bureau de parochies aanbeveelt drukken wij hier
deze brief af. In principe zullen we de regels ook zo in IJmuiden
handhaven:
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“Omdat u lid bent van onze parochie en onze kerk,
hebben wij een aantal gegevens over u vastgelegd in
het registratiesysteem van de kerk. Het gaat om
gegevens zoals: uw naam, adres, geboortedatum,
contactgegevens; indien aan de orde de datum
waarop aan u sacramenten zijn toegediend
(doop/vormsel/
communie/
huwelijk)en
de
vrijwilligers)functies die u in onze kerk vervult. De
registratie van deze gegevens is kort gezegd nodig
om samen kerk te kunnen zijn.
U hebt op uw verzoek recht op een afschrift van deze
gegevens. Mocht blijken dat daarin feitelijke
onjuistheden staan, dan kunt u een verzoek indienen
tot correctie.
Wij verstrekken uw gegevens niet aan instanties of
personen van buiten onze parochie en onze kerk, met
uitzondering van de periodieke verstrekking aan het
verzendhuis dat zorgt dat ons kerkblad 'De OudKatholiek' bij u thuis wordt bezorgd (mocht u hier
bezwaar tegen hebben dan kunt u dit bij ons
aangeven en zullen we de toezending en daarmee
verstrekking van uw gegevens aan het verzendhuis
stopzetten).
Mocht u - wat wij niet hopen - op enig moment
besluiten dat u niet langer (gast)lid van onze parochie
en onze kerk wilt zijn, dan verwijderen wij al uw
gegevens uit ons registratiesysteem.
Mocht u meer willen weten over de wijze waarop de
OKKN omgaat met uw gegevens of over het
uitoefenen van uw rechten dan kunt u zich wenden
tot het Bisschoppelijk Bureau via buro@okkn.nl of tot
de secretaris van uw kerkbestuur. Daar beschikt men
ook over de tekst van het privacyreglement van de
OKKN”.
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Heb lief en doe wat je wilt:
Als je zwijgt, zwijg uit liefde.
Als je spreekt, spreek uit liefde.
Als je iemand terechtwijst, doe het uit liefde.
Als je vergeeft, vergeef uit liefde.
Laat de wortel van de liefde in je binnenste groeien:
Uit die wortel kan slechts het goede voortkomen.
Augustinus
Ik las deze tekst op de achterkant van het magazine van Kerk in Actie. In
het blad passeerden diaconale projecten van de Protestantse Kerk de
revue: mooie foto’s, informatief, leerzaam, inspirerend.
Maar die regel over ‘zwijgen uit liefde’ bleef hangen.
Ik was eigenlijk wel tevreden met mezelf, ik houd nog wel eens bewust
mijn mond en houd mijn mening voor me.
Maar zwijg ik dan uit liefde?
Soms zwijg ik uit luiheid om gedoe te voorkomen, soms omdat het
onderwerp me niet echt interesseert, soms omdat ik mijn gesprekspartner
niet serieus neem en hem laat kletsen.
Soms zwijg ik tandenknarsend met ergernis en irritatie in mijn hoofd, of
haart: laat maar even gaan, we moeten nog verder.
Is dat zwijgen uit liefde? Uit liefde voor de gesprekspartner? Uit liefde
voor de waarheid, voor een overtuiging, voor het onderwerp? Uit liefde
voor mezelf, omdat ik nu rust wil een geen discussie, geen gekijf?
Hier moet ik nog eens over nadenken …
Augustinus leefde omstreeks 400, de tijd van de grote volksverhuizingen
in Noord Afrika. Hij was bisschop in Hippo, waar toen al, of nog, een
omvangrijke christelijke kerk was. Hij wordt afgebeeld als bisschop met
een hart met vurige pijlen in zijn hand. Hij had bekend dat ‘zijn hart
was geraakt door de pijlen van de vurige liefde van God’.
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Augustinus groeide op in een overgangstijd. Naast het oude Romeinse
geloof in heel veel goden, hadden veel verschillende religies, heidens,
christelijk, ketters uit alle delen van het Romeinse rijk, er aanhangers.
Augustinus’ moeder was een vrome christin. Zij bad dagelijks voor haar
zoon, opdat hij het ware, het christelijke geloof zou aannemen.
Haar gebed werd tenslotte verhoord: toen Augustinus 33 jaar was, werd
hij in Milaan gedoopt door bisschop Ambrosius. Hij ontwikkelde zich tot
een toonaangevende denker en theoloog. Tenslotte werd hij in zijn
geboorteland bisschop. Later erkende de kerk hem, naast Ambrosius, als
kerkvader, als een van de grote vroegchristelijke theologen van de
westerse kerk. Zijn opvattingen en geloofsinzichten inspireerden veel
later ook Maarten Luther, en zij zijn nog herkenbaar in de oud-katholieke
geloofsbeleving, en in onze oude gezangen (bv. 636, 638 en 743, 744,
745).
Fiete Smit-Maan

Augustinus van Hippo
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Bedankjes
Beste mede-parochianen,
Een lelijke val maakte een eind aan onze vakantieplannen! Twee
dagen na de val kwam al de eerste kaart en nu staat de bovenkant
van de boekenkast er vol mee, er kwamen telefoontjes, bezoek en
(altaar) bloemen. Ook is het fijn de diensten via de kerkomroep te
kunnen beluisteren. Mijn revalidatie gaat nog een paar maanden
duren maar jullie meeleven is hartverwarmend en helpt zeker
mee de zomer thuis (hopelijk veel in de tuin) door te komen!
Groeten,
Wil Wijker-Vis

Lintjesdag 2018
Dit was een dag om nooit meer te vergeten!
Wat een dubbele verrassing om namens onze burgervader Frank
Dales gedecoreerd te worden.
Wat wij gedaan hebben en nog kunnen doen, om ons als
vrijwilliger in te zetten, dat doen we met héél véél liefde voor
mens en dier.
Maar het is fantastisch dat er mensen zijn die vinden dat dit
beloond mag worden. Wij zijn met een lintje als lid benoemd in de
orde van “Oranje Nassau”.
Wij willen een ieder die hier aan mee heeft geholpen uit de grond
van ons hart bedanken!
Een geweldige dag met héél véél bloemen, kaarten, telefoontjes en
een lekkere hap die ons als lunch aangeboden werd.
De naam van de Koning droegen wij al, maar nu gedecoreerd!
Aad en Marjoke de Koning-Wiljouw.
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OK Mannenvereniging 8 mei 2018
Voor de afsluiting van seizoen 2017/2018 had het bestuur een
kaas- en wijnproeverij gepland bij l’Amuse. Naarmate het seizoen
vorderde werd deze avond veranderd in een parochie-uitje waar
iedereen uit de parochie aan kon deelnemen.
De proeverij werd gehouden in het nieuwe pand van l’Amuse,
voorheen kantoor van de Rabobank aan de Dokweg. Alhoewel de
opkomst vanuit de parochie en de damesverenigingen toch wat
tegenviel werd het een geslaagde avond in een gezellige
ambiance.
De eigenaresse hield een interessante introductie over kaas
maken, de vele soorten kaas en ook welke kazen als goed of
minder goed te boek staan uitgaande van het bereidingsprocedé.
Zo is een goede oude kaas veel langer en natuurlijker gerijpt
voordat hij in de winkel ligt dan kazen die oud worden gemaakt
door binnen een dag geforceerd alle vocht uit de jonge kazen te
persen wat de smaak en samenstelling niet ten goede komt.
Ook werd aandacht besteed aan de dieren die de melk leveren
waarbij melk van koeien die in de zomer buiten lopen beter is dan
van koeien die het gehele jaar op stal staan. Koeien met hoorns,
die zijn tegenwoordig bijna niet meer in de stal en weide te zien,
produceren bepaalde stoffen via de hoorns die er voor zorgen dat
sommige mensen die gevoelig zijn voor melk minder last hebben
van bijverschijnselen als de melk van koeien met hoorns is
gekomen.
De kazen die we hebben geproefd werd geserveerd in drie
gangen met 3 soorten kaas per gang gecombineerd met daarbij
passende wijn of voor de Bobs speciale thee. Het gaat te ver om
elke soort kaas te vermelden en te beschrijven maar de
samenstelling was zeer gevarieerd van zachte kazen via harde en
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korrelige kazen naar de blauw geaderde soorten uit diverse
landen. De wijnen waren een Chardonnay uit Slowakije, El
Periguero uit de streek Cigalle aan de Spaans-Portugese grens en
een Pineau de Charentes. Aan het begin van elke gang werd
uitvoerig verteld welke kazen en wijn er werden geserveerd.
Rond 22.30 werd deze informatieve en gezellige avond afgesloten
en was er nog gelegenheid om kaas of andere lekkernijen te
kopen voor thuis. Een mooie afsluiting van het seizoen 2017/2018
van de OK Mannenvereniging.
Het nieuwe seizoen start al weer op 11 september met een lezing
door een boswachter van het PWN o.a. over het ontstaan van de
Kennemerduinen.
Cees Borst

Familiedag 9 september 2018
Wij herinneren ons natuurlijk allemaal de gezellige familiedagen
van de afgelopen 2 jaren! In 2016 zijn we gaan fietsen en wezen
midgetgolfen, vorig jaar hebben we een uitdagende speurtocht in
Spaarnwoude gemaakt. Ook dit jaar staat er weer op 9 september
een familiedag op het programma! De inhoud blijft nog even een
donkere verrassing, maar meld je wel alvast aan bij Marieke van
der Wel of Rick de Ronde! Dit kan via e-mail of gewoon in de
kerk.
Marieke van der Wel: mariekevanderwel92@hotmail.com
Rick de Ronde: rick_de_ronde@hotmail.com
Nanda Tol, Marieke van der Wel, Kristel van der Laan en Rick de
Ronde
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Weer berichten over de 65e Bolderbazar op 27 oktober!
De bazarcommissie is weer bij elkaar geweest en vraagt dringend
uw hulp voor de 65e bazar. Dit jaar is de bazar op één dag:
zaterdag 27 oktober van 10.00 tot 17.30 uur, met aansluitend een
jubileummaaltijd.
Helpt u ons mee? Hieronder leest u hoe.
We zijn heel blij met alle bijdragen! Er zijn veel mogelijkheden om
te helpen:
 Spaart u de Douwe Egberts punten voor ons? Achter in de
kerk staat een bus waar ze in kunnen.
 Bij de bakkers Ketel en Bastmeijer kunt u bonnetjes
bewaren voor gratis taarten. Bakker Ketel is overgestapt op
een pasjessysteem om te sparen. Dat lijkt lastig, maar voor
ons levert het veel taarten op. Spaart u voor ons mee op
een pasje?
 U kunt ons helpen met prijzen voor het rad van Avontuur.
Heeft u nog mooie nieuwe spullen die u wilt geven? Of
kent u ondernemers die ons zouden willen helpen? Vraag
hen dan om een prijs te leveren! De grootte maakt niet uit,
maar een paar hele grote of bijzondere prijzen levert
natuurlijk veel geld op.
 Koop en verkoop lootjes in de grote verloting. Jan Pieter
Schoon heeft boekjes met lootjes.
 Meld u aan om mee te helpen op de dag zelf. Het is heel
erg leuk en gezellig om met elkaar deze dag tot een succes
te maken!
 En natuurlijk bent u altijd van harte welkom om op de dag
zelf even een kopje koffie te komen drinken met een stukje
taart. U vindt op de bazar ongetwijfeld iets leuks om mee
naar huis te nemen!
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De rommelmarkt en tweedehands kleding levert altijd veel geld
op.
De
Rommelmarkt
en
de
tweedehands kleding zijn altijd een
groot succes op de Bolderbazar. U
kunt uw overbodige huisraad en
kleding die u niet meer draagt aan
de kerk geven om te verkopen. Wij
ontvangen deze spullen graag heel
en schoon.
Er zijn al data bekend. Zet u die vast in uw agenda?
 Avond voor bazarmedewerkers maandag 8 oktober 20.00
uur.
 Matrixzondag is 21 oktober na de misviering.
 Brengen van spullen maandag 22 t/m donderdag 25
oktober 14.00- 16.00 uur.
 Opbouwen vanaf donderdagavond 25 oktober.
 Bolderbazar 27 oktober 10.00-17.30 uur.
 Verdeelavond: 12 november om 20.00 uur.
Er zijn mensen die al uw vragen beantwoorden, laat u het hen
weten als u vragen heeft?
Algemene vragen en aanmelden: Jan-Pieter Schoon.
Ophalen spullen rommelmarkt: Tom Juffermans, Ab Zwart en
Nico de Rijk.
Kledingverkoop en taarten sparen: Betty Gouda.
DE punten: Anita Kok.
Prijzen voor het rad: Léonie Wijker.
Tenslotte: bedankt!
We bedanken vast iedereen die zich altijd op geweldige wijze
inzet om ook van deze 65e Bolderbazar een succes te maken.
Bedankt! Zonder u zou het niet lukken.
LeonieWijker
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Nieuw boek over de Oud-Katholieke Kerk:
Voor wie meer wil weten
Wat geloven Oud-Katholieken nu eigenlijk? Wat is de
geschiedenis van de Oud-Katholieke Kerk? Hoe zit het met
liturgie en spiritualiteit? Wat maakt kerkstructuur nu uit, en
waarom is deze kerk oecumenisch zo actief? Je weet wel ongeveer
wat de Oud-Katholieke Kerk is, of je weet het niet, maar wilt je
gaan oriënteren. Het nieuwe boek De Oud-Katholieke Kerk van
Nederland biedt een degelijk uitgangspunt. Het maakt bovendien
nieuwsgierig, zoals Trouw schreef: “Goede kans dat u dankzij
Smit en zijn collega’s binnenkort eens wilt binnenglippen in
een oud-katholieke eredienst”. Wie meer wil dan tekst alleen
krijgt door de vele illustraties in het boek ook een goed beeld van
wat de Oud-Katholieke Kerk nu eigenlijk is en hoe haar leven
eruit ziet.
Het boek is ook uitstekend geschikt voor gespreksgroepen of als
leuk (oecumenisch) cadeau.
De redacteur zegt over het boek: “De
Oud-Katholieke Kerk verbindt op een
bijzondere
manier
schijnbare
tegenstellingen: een beroep op de
vroege ('oude') kerk en een grote
openheid voor hedendaagse cultuur,
een orthodoxe theologie, een 'hoge'
liturgische traditie en een sterk
oecumenisch engagement. Het is een
kerk die clichés over wat katholiek is
doorbreekt en zo voor protestanten en
katholieken een uitdaging vormt. Dit
boek is geschreven met een breed
publiek op het oog, maar biedt ook
voor de geschoolde theoloog een degelijke oriëntering.”
De auteurs zijn allen specialisten op het gebied van de oudkatholieke theologie en verbonden aan het Oud-Katholiek
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Seminarie: Mattijs Ploeger (geloofsleer), Wietse van der Velde
(geschiedenis), Koenraad Ouwens (liturgie), Remco Robinson
(spiritualiteit en praktijk), Jan Hallebeek (kerkelijk recht) en PeterBen Smit (oecumene en redactie van de bundel).
Het boek is verkrijgbaar door bestelling bij dhr. Emile Verhey
(e.verhey@okkn.nl) of via de boekhandel en kost EUR 14,99 (excl.
verzendkosten).
Geacht lid van de Oud-Katholieke Kerk,
Zoals u weet is de Commissie Bestuur en Organisatie nu ruim
twee jaar bezig met haar opdracht uit het beleidsplan. Een niet
eenvoudige opdracht die een zorgvuldige aanpak vraagt.
De commissie is van mening dat gesprekken met de
kerkgemeenschap essentieel zijn, zodat argumenten gehoord en
besproken kunnen worden.
De commissie rondt in het najaar een bespreekvoorstel af. Direct
na de Synode, vanaf december 2018, zal de commissie de drie
doelgroepen die samen de kerk vormen, gelovigen – geestelijken
– bisschoppen, apart voor een gesprek uitnodigen. Tijdens deze
bijeenkomsten gaan we graag met u in gesprek over de inhoud
van het bespreekvoorstel. Over de precieze planning van deze
gesprekken zullen we u tijdig informeren.
De commissie hecht er waarde aan te benadrukken dat zij
openheid en dialoog voorstaat.
Wij danken u voor uw geduld en zien uit naar een goed gesprek
over dit onderwerp.
Namens de leden van de commissie,
Wietse van der Velde, Alexandra Gerny, Martijn Blaauw,
Miranda Konings – Roobol, Harald Münch
Patrick Groenewegen, voorzitter
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Bijzonder concert Chr. Mannenkoor IJmuiden in de Petrakerk
Op vrijdagavond 14 september aanstaande verzorgt het Chr.
Mannenkoor IJmuiden een bijzonder concert ter gelegenheid van
het 65-jarig bestaan van het koor. Het wordt een feestelijke
muzikale avond met veel zang van het mannenkoor, al dan niet
tezamen met professionele solisten en muzikanten.
Gekozen is voor een programma vol variatie, waarbij het
mannenkoor klassieke religieuze muziek afwisselt met eigentijdse
kerkelijke composities. Bijzonder is dat enkele composities op het
orgel begeleid worden door de maker en arrangeur van de
liederen, Marco den Toom.
Verder werken mee de mezzosopraan Annelies van der Vlies, de
tenor Gerrit van der Heide, terwijl Peter Bontje op piano en Lyda
den Boer op dwarsfluit te horen zijn.
De artistieke leiding is in handen van Ary Rijke, dirigent van het
Chr. Mannenkoor IJmuiden.
De toegangsprijs is € 12,50 inclusief een consumptie na afloop van
het programma. Toegangskaarten kunt u vooraf kopen bij de
leden van het mannenkoor of reserveren op telefoonnummer 023537 3281 of 0255-518 685.
Het adres van de Petrakerk is: Merwedestraat te IJmuiden.
Het concert begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur zijn de deuren
open en bent u van harte welkom.

AGENDA
19-07
16-08
09-09
11-09
20-09

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
20.00 uur
10.00 uur

oecumenische koffie-ochtend RK Pieterkerk
oecumenische koffie-ochtend De Bolder
familiedag
O.K. Mannenvereniging, De Bolder
oecumenische koffie-ochtend Petrakerk
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Parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus
Pastores:
Pastorie: Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel. 0255-515260
Pastoor H. Münch tel. 06-15655684, e-mail: munchharald@gmail.com
Pastoor M.Liebler- Münch, 06-15656298, 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:
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
Autovriendendienst:
Joke Wennis, tel. 0255-516233/Marjoke de Koning, tel. 0255-515597
Kruispunt: kopij inleveren voor 29 augustus via:
e-mail: kruispunt@okijmond.nl of
kastje kopij Kruispunt achter in de kerk
Het volgende nummer verschijnt omstreeks 10 september 2018.
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