PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND
Jaargang 61, nummer 2
juli/augustus 2019

Deze keer leest u op de eerste bladzijde van dit Kruispunt geen stukje van uw
pastoor maar stelt zich de nieuwe geestelijke verzorger voor van diverse
woonzorgcentra in IJmuiden.
Geestelijke verzorging in woonzorgcentra
Wie verhuist naar een woonzorgcentrum, omdat zelfstandig wonen niet
meer lukt of om te revalideren, heeft veel te verwerken.
Zo een verhuizing kan confronteren met allerlei facetten van het leven
waarop u eerder niet zo betrokken was, zoals ouder worden en ziekte.
Ook de naaste familie wordt daarmee geconfronteerd.
Soms raken die facetten de vraag naar de zin van uw leven nu en straks
en stellen zij u voor lastige keuzes.
Om te ondersteunen in het omgaan daarmee zijn er in woonzorgcentra
geestelijk verzorgers.
Zij zijn hierin gespecialiseerd en verzorgen onder meer individuele
begeleiding, groepsgesprekken en kerkdiensten en kunnen betrokken
zijn in een overleg met zorgverleners.
Wanneer u hieraan behoefte hebt, kunt u met hen contact opnemen.
Sinds oktober 2018 ben ik als geestelijk verzorger werkzaam in
woonzorgcentrum Breezicht en Huis ter Hagen.
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In de Moerberg word ik deze zomer opgevolgd door Jantien de Vries.
Ik ben opgeleid aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en de
Evangelische Theologische Faculteit in Leuven.
Ik woon met mijn vrouw en twee dochters en een zoon in Baarn.
Tot oktober was ik werkzaam in het UMC Utrecht als P&O-adviseur en
als geestelijk verzorger.
Inmiddels heb ik met de meeste pastores in IJmuiden kennisgemaakt.
Daarnaast heb ik sommigen van u als vrijwilliger in één van de centra
ontmoet.
Wilt u verder kennismaken of heeft u behoefte aan een gesprek, dan
maak ik graag een afspraak of kan ik u in contact brengen met een
collega.
U bent van harte welkom.
Jeroen Toet
telefoon di t/m vr 06 82 12 94 10
e-mail j.toet@zorgbalans.nl
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ROOSTER VAN KERKDIENSTEN
Zo. 14-07

Pinkster 10
10.00 uur eucharistieviering

Zo. 21-07

Pinkster 11
10.00 uur eucharistieviering
Koffiedrinken

Zo. 28-07

Pinkster 12
10.00 uur eucharistieviering

Zo. 04-08

Pinkster 13
10.00 uur eucharistieviering
Koffiedrinken

Zo. 11-08

Gedaanteverandering van de Heer
10.00 uur eucharistieviering

Zo. 18-08

Ontslapen van de H. Maagd Maria
10.00 uur Dienst van Schrift en Gebed
koffiedrinken

Zo. 25-08

Pinkster 16
10.00 uur eucharistieviering

Zo. 01-09

Verjaardag van Kerkwijding
10.00 uur eucharistieviering
Koffiedrinken, begin kinderkerk

Wo. 04-09

09.30 uur eucharistieviering
koffiedrinken

Zo. 08-09

Geboorte van de H. Maagd Maria
10.00 uur eucharistieviering
Koffiedrinken, kinderkerk
Familiedag
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BIJ DE KERDIENSTEN
Op zondag 18 augustus is er een dienst van schrift en gebed.
De kinderkerk begint opnieuw op zondag 1 september.
Voor het eerst op 4 september beginnen weer de eucharistievieringen
op de woensdagmorgen om 9.30 uur.
De zondag daarna - 8 september - houden wij weer onze familiedag.
We beginnen om 10.00 uur in de kerk met een gezinsviering en daarna
is er een boeiend programma voor jong en oud in Oud-IJmuiden.
Wij sluiten deze dag af met een gezamenlijke maaltijd.
Alvast dank aan de familiedagcommissie die bestaat uit Laurens
Münch, Marieke van der Wel, Sanne van Putten, Rick de Ronde en
Nanda Tol.
Te zijner tijd verneemt u verdere informatie over deze dag en zullen er
intekenlijsten achter in de kerk liggen.
Op zondag 15 september is er een Dienst van Schrift en Gebed.

UIT DE PAROCHIE
Alles is rustig. Er is geen groeps- of verenigingswerk op het moment.
De pastores zijn van 21 juli tot en met 19 augustus afwezig wegens
vakantie.
In deze tijd is pastor Robert Frede uit Haarlem waarnemer.
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PASTORAAT
Op 13 mei is Alfred Leendert Krab overleden. We hebben van hem
afscheid genomen in het crematorium te Haarlem. Zes weken eerder is
zijn echtgenote overladen. Alfred was schipper van een van de laatste
vissersboten in IJmuiden, de IJmuiden 14 ‘Adriana’.
Op 21 mei overleed Kees Scholder. Afkomstig uit onze parochie heeft
hij het grootste deel van zijn leven in Amsterdam doorgebracht. De
laatste jaren woonde hij in een verzorgingshuis in Castricum van
waaruit hij in het begin nog onze kerk in Krommenie kon bezoeken.
In het laatste Kruispunt berichtten we nog dat het slecht ging met Jo
Belfroid. Nu moet ik helaas schrijven dat de klokken voor haar hebben
geluid bij haar afscheid in onze kerk. Op 23 mei is zij heengegaan.
Op 3 juni is op een dramatische en onverwachte manier een einde
gekomen aan het leven van Piet Roos. We hebben samen met de familie
afscheid van hem genomen in het crematorium te Haarlem.
Mogen al onze overledenen rusten in vrede!
Met Pinksteren – zondag 9 juni – zijn vier jongeren in onze kerk
aangenomen. Het zijn Lisa Plug, Ella Huitema, Noor de Rijk en Rianne
Luiting. Het was een blijde dienst, gevuld met Gods Geest.
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Ondertussen hebben we met de vier meiden over hun ervaringen
gesproken en zij hebben zich alle vier voor bepaalde taken in de
parochie aangemeld.

En zondag 7 juli ‘s middags om 16.00 uur is het huwelijk van Philip
Bakker, zoon van Charlotte Vernooijs-Schutte, en Mina Tougani, uit een
christelijke familie uit Irak, in onze kerk ingezegend.
Moge zij zich gedragen weten door de liefde van Christus heel hun
gezamenlijk leven.

Gods zegelmerk
Kijk in mijn ogen, Heer, lees in mijn hart,
Zie de verhalen, die daar staan geschreven:
Sporen van twijfel, die ’t denken verwart
En van de hoop, die mij kracht gaf, te leven.
Hoor naar de woorden die ‘k niet heb gezegd
En droog de tranen, die ‘k niet durfde schreien;
Breng mijn verdwaalde gedachten terecht,
Zoek naar de brokjes agaat tussen keien,
Brokjes van liefde als half-edelsteen
Die U kunt slijpen tot waardevol sieraad;
Smeed er het goud van Uw liefde omheen:
Ring van Uw trouw, waar Uw zegelmerk in staat.
Nel Benschop
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Uit het kerkbestuur
U kent mij vast als de koorleidster, maar ik ben ook lid van het
kerkbestuur in de functie van 2e secretaris.
Dat betekent dat ik me bezighoud met PR-zaken, zoals het versturen
van persberichten en aankondigingen, het beheren van de website, de
openbare facebook pagina van de Engelmunduskerk en de besloten
Facebookgroep voor Oud-Katholieken in de IJmond.
Dit keer is het mijn beurt om kort verslag te doen van hetgeen het
kerkbestuur recentelijk heeft beziggehouden.
In de vergadering van 3 juni spraken we over de zoektocht naar een
nieuwe penningmeester voor De Bolder, of er een AED in de kerk zou
moeten hangen (besloten is dat het sneller en veiliger is om in geval van
nood direct 112 te bellen), de mail van het Kerkelijk Bureau over dubbel
ingeschreven leden, inspectierapport van de monumentenwacht en het
6-jarig onderhoudsplan. En natuurlijk de aannemelingen die op zondag
van Pinksteren hun eerste communie gingen doen.
De avond eraan voorafgaand was er een korte maar indrukwekkende
voorbereidings-dienst en aansluitend een broodmaaltijd voor de vier
aanstaande communicanten en hun familie met het kerkbestuur en de
pastores.
De kaarsen moesten nog opgehaald worden bij de Abdij in Egmond,
wat Nico de Rijk op zich nam en Sonja Gravemaker regelde met de
mensen van De Bolder de benodigdheden voor de broodmaaltijd.
Natuurlijk waren we ook bij het aannemen present.
Op 1 juli was onze laatste vergadering van dit seizoen.
Het was maar een klein gezelschap omdat er een aantal met vakantie
waren. Daarom moesten sommige punten van de vergadering worden
doorgeschoven naar september.
We bespraken met Rick de Ronde de verlenging van zijn benoeming als
lector nu zijn proeftijd van een jaar verstreken was, verder de
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aanmelding van nieuwe kandidaat-lectoren, het verstrijken van de
termijn van kerkmeester Nico, de publicatie van de tarieven bij huwelijk
en begrafenis in Kruispunt en op de website, en de verschijning van het
rapport Herijking Bestuur & organisatie OKKN. Daarover werd
besloten een kleine gemeentebijeenkomst te organiseren om het rapport
te bestuderen en te bespreken.
En we keken vooruit naar het periodiek overleg met de kerkmusici in
juli.
Mijn eigen taken voor de komende tijd zijn verder: een afspraak te
maken met Ary Rijke (de organist van de Nieuwe Kerk) voor de
komende Adventsdienst Samen op weg naar Kerstmis, en met zijn
Christelijk Mannenkoor, dat weer graag in een dienst bij ons wil komen
zingen, om een zondag in september daarvoor vast te stellen.
Het was weer een boeiend en afwisselend jaar.
Wat fijn om zo betrokken te zijn bij het wel en wee van de parochie en
te horen hoe beleidszaken kundig en ter zake worden behandeld. Ik ben
trots en dankbaar dat ik deel mag uitmaken van dit bestuur.
Marlie Durge

Via de website was een bericht binnengekomen waarin ons een
complete set stoelen werd aangeboden: 8 gewone stoelen en 2
armleuningstoelen, inclusief bezorging bij de kerk.
We besloten de stoelen maar te laten komen en dan te zien of we ze
gebruiken konden (wilden). De stoelen zijn ons geschonken door de
familie Tiets. Vier stoelen kregen ze uit een erfenis van een tante en
hadden die laten restaureren en opnieuw bekleden.
Toen mevr. Tiets vrijwilligerswerk ging doen in de kerk aan de
Helmstraat zag ze daar precies dezelfde stoelen staan plus de 2
armleuningstoelen. De pastoor van die kerk vertelde dat die
geschonken waren door een oude dame en dat de stoelen al meer dan
100 jaar oud waren. Omdat ze er sleets uitzagen heeft mevr. Tiets ze
laten restaureren en bekleden met dezelfde stof als haar eigen stoelen.
Maar toen ze ze wou teruggeven aan de kerk, bleek deze intussen
gesloten. Daarom besloot ze om de hele set aan onze kerk aan te bieden.
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We hebben ze een plaats gegeven in de altaarruimte en op Pinksteren
waren ze daar voor het eerst te zien.
Mooi of lelijk is een kwestie van smaak en daarover valt niet te twisten.
Maar passend zijn ze in ieder geval wel: de stoelen zijn uit dezelfde
periode als waarin onze kerk is gebouwd en zelfs in dezelfde neoromaanse stijl. Door de restauratie en nieuwe bekleding zijn ze in zeer
goede staat. We hebben zomaar een bijzonder cadeau gekregen
waarvoor we de familie Tiets bedanken.

Kosten huur kerkgebouw voor concerten en andere niet-kerkelijke
activiteiten
(alleen met goedkeuring vooraf door het O.K. kerkbestuur)
- € 500 per dagdeel,
- € 200 voor vaste gebruikers, volgens afspraak met O.K. kerkbestuur
- € 50 gebruik De Bolder (verplicht)
NB: de sacristie is niet beschikbaar voor samenkomst, inzingen, koffiedrinken
etc.
NB: de geluidsinstallatie van de kerk kan niet gebruikt worden voor
uitversterking van (electronische) instrumenten
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Uitvaarten
a. leden Oud-Katholieke begrafenisonderneming
- € 250 kerkgebruik uitvaart, inclusief bloemen
- € 50 avondwake
b. niet-leden Oud-Katholieke begrafenisonderneming
- € 500 kerkgebruik uitvaart, bloemen zelf verzorgen
- € 150 avondwake
Huwelijken
a. Parochianen
- geen kosten kerkgebruik, bloemen zelf verzorgen
b. niet-leden Oud-Katholieke Parochie
- € 500 kerkgebruik huwelijksviering, bloemen zelf verzorgen
Aanvullende diensten bij uitvaart en huwelijk, facultatief
- € 250 pastorale verzorging door de pastoor inclusief voorgaan in de dienst
- € 75 organist
- € 50 kerkkoor (alleen eenstemmig door voorzangers)
- € 150 parochiekoor (vierstemmige koorzang)
Extra faciliteiten, indien gewenst
- € 50 aparte vieringboekjes (alleen bij uitvaarten en huwelijken, en bij
huwelijksherdenkingen tijdens de zondagsdienst)
- € 50 catering in de kerk
- € 50 decoraties (bloemen)
- € 50 gebruik van verenigingsgebouw De Bolder
aanvragen: info.okijmond@gmail.com
NB: Voor catering en gebruik van verenigingsgebouw De Bolder dient
vooraf contact te worden opgenomen met de beheerder.
Zie De Bolder voor contactgegevens.
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De hemeltelefoon
Ik weet niet of ’t u bekend is,
Dat er een telefoon bestaat,
Die draadloos vanaf deze aarde
Rechtstreeks ten hemel gaat.

U zult het ras bemerken,
De lijn is altijd vrij.
“U bent verkeerd verbonden”
Is er in ’t huis van God niet bij.

Want gaat u op de knieën,
Dan gaat in de hemel de bel
En kunt u rustig spreken,
God hoort uw stem dan wel.

Misschien is door niet geloven
De verbinding stuk gegaan.
U hebt dit hemeltoestel
Verwaarloosd laten staan.

Uw hart is het toestel en
U kunt zonder voorbereiding
Op elk tijdstip van de dag
Gebruik maken van de leiding.
Hij wil naar u horen
En zegt nooit “Maak ’t kort”.
Hij blijft wel aan het toestel,
Totdat ge uw hart hebt uitgestort.
Als vader met Zijn kind spreekt,
Luistert Hij met open oor.
Hij wil voor ’t kind het beste,
Daar is Hij Vader voor.
Controleer maar eens uw toestel
En maak het storingsvrij.
Uw Vader in de hemel,
Is dan ontzaglijk blij.
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Hij komt eraan: De BolderBazar, op zaterdag 26 oktober 2019.
Terwijl de zomerzon ons toelacht en de vakantiekoffers zijn gepakt, is
de Bazarcommissie alweer druk bezig met het voorbereiden van de 66e
BolderBazar. Het belooft natuurlijk weer een bruisend feest te worden,
met elkaar, met onze familie- en kennissenkring en met vele andere
mensen uit de IJmond.
Dit jaar zijn de vertrouwde stands
weer van de partij, maar ook de vorig
jaar zeer succesvolle taartenstand is er
weer. Gelukkig hebben we dit jaar
nog steeds de visstand en is ook het
enveloppenfestijn present. Heeft u
nog mooie curiosa en kunst/antiek
voor de ‘mooie dingen-stand’? Laat
dat even weten aan mij of een ander
lid van de bazarcommissie
De lotenboekjes kunnen elk moment bezorgd worden. Koop dus veel
loten van uw mede-parochianen. Als u daarentegen zelf een lotenboekje
van 100 loten neemt, voorkomt u dat u door alle andere lotenverkopers
wordt benaderd. Eigenlijk is die € 50,- voor 100 loten dus een heel
voordelige en slimme stap! U weet: u kunt mij benaderen voor een
lotenboekje. Kunnen we op u rekenen?
U drinkt geen Douwe Egberts-koffie? Graag snel daarmee beginnen,
want wij zijn zeer geïnteresseerd in de spaarpunten.
Banketbakkerspunten kunnen helaas niet meer worden gespaard. Wat
wel geweldig zou zijn, is dat u zegels spaart bij de supermarkt en voor
een klein bedrag een mooie prijs voor het Rad op de kop tikt. Dus altijd
zegels vragen bij de kassa…
Dit jaar hebben we geen maaltijd meer waarmee we de Bazar afsluiten.
Nu hebben we gezellig met elkaar een borrel aan het einde van de
middag voor de vrijwilligers.
Vragen? Mail naar j.p.schoon@fenestra.nl of bel 06-2095 9406.
Fijne vakantie!!
De Bazarcommissie,
Anita, Bep, Betty, Jan Pieter, Leonie, Linda, Roelof Jan en Tom
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Seniorenmiddag
Op 22 mei verwelkomde Sonja Gravemaker in de kerk de parochianen
voor de seniorenmiddag.
Pastoor Martina Liebler-Munch en pastoor Harald Munch gingen voor
in de dienst.
Na afloop van de kerkdienst was er een gezellig samenzijn in de Bolder.
Anneke Zwart hield een welkomstwoord.
Er was koffie met een heerlijke muffin gebakken door Caroline.
Dit maal gingen wij kienen. Onder leiding van Betty en Ineke was het
best spannend wie het eerst zijn blaadje met nummers vol had.
Er stonden namelijk mooie prijsjes op de tafel en de stemming zat er
goed in.
Liesbeth en Sonja hadden heerlijke hartige hapjes gemaakt. Voor
herhaling vatbaar.
Na afloop van het kienen was er nog een gezellige nazit.
De vrijwilligsters werden bedankt voor hun inzet van deze middag.
De volgende seniorenmiddag is op woensdag 27 november.
Wij rekenen op uw komst.
Met vriendelijke groet,
Anneke Zwart
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Leeuwarden-Lekkum
Friezen zingen wel
(door Pieter Hes)
Sinds november 2018 siert de sculptuur
‘De zanger’ het voorportaal van de Sinte
Ceciliakerk te Lekkum, een dorp onder
de rook van Leeuwarden. Deze kerk is
eigendom van de Protestantse Gemeente
Lekkum, waarmee de Oud-Katholieke
Statie van de Heilige Theresa van Avila
hartelijke contacten onderhoudt.
Sinds november 2015 worden de diensten
van de statie in dit kerkgebouw
gehouden.
“Frisia non cantat”, Friezen zingen niet,
beweerde de Romeinse geschiedenisschrijver Tacitus bijna twee millennia
geleden. Hij doelde op het roemruchte en
ruige volk uit lang vervlogen tijden, dat
leefde tussen de Weser en de Zwin en dat
een paar eeuwen geleden verdween in de mist van de geschiedenis.
De huidige Friezen zijn waarschijnlijk geen afstammelingen van dit
volk. Niettemin klinkt de uitspraak van Tacitus door tot in onze dagen.
Maar geldt hij ook voor de Friezen van nu? In ieder geval niet voor de
(gast)leden en belangstellenden van de Statie Friesland, die maandelijks
in deze protestantse kerk samenkomen om de eucharistie te vieren. Er
wordt dan uit volle borst gezongen. Typisch oud-katholiek, nietwaar?
De sculptuur, die we in 2018 voor een vriendenprijsje op de kop konden
tikken bij boekhandel Riemer, is een stille getuige van deze zanglust.
Uitnodiging
Vermoedelijk sprak dit ook het kerkbestuur en de leden van de
Protestantse Gemeente aan, want ze stemden ermee in dat de sculptuur
een permanente plaats kreeg in het voorportaal.
Niet voor niets draagt de kerk de naam van de beschermheilige van de
kerkmuziek. Zelfs een onderkoelde Fries of Friezin (om een ander
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stereotype van stal te halen) ‘ontdooit’ als hij of zij zingt, of hij nou oudkatholiek is of niet.
De sculptuur is daarvan niet alleen een getuige, maar ook een
uitnodiging om mee te zingen, vooral voor degenen die voor het eerst
aan een oud-katholieke eucharistieviering deelnemen.
De Oud-Katholieke Kerk van Nederland besloot in 1909 het Nederlands
in de diensten in te voeren. Dat was destijds een novum. Toen in 1978
een Bijbelvertaling in het Fries verscheen, ontsnapte dit niet aan de
aandacht van de redactievan De Oud-Katholiek (14 oktober 1978, p. 92).
De bezoekers van de vieringen van de Statie Friesland hebben voor een
deel het Fries als moedertaal. (Er is in de statie zelfs een geboren en
getogen Derper (inwoner van Egmond aan Zee), die zich beijvert voor
beter Fries onderwijs).
Uit een onderzoek uit 2018 van de Fryske Akademy bleek dat het
Nederlands in vrijwel alle kerken in Friesland het ‘kerklatijn’ is. Dat
doet geen recht aan een essentieel kenmerk van het christendom:
inculturatie. Geen taal of cultuur is te min voor de Heer. Daarom wordt
er in de vieringen van de Statie af en toe een lezing in het Fries gelezen.
Gaan we misschien in de toekomst ook in het Fries zingen?
(overgenomen uit de Oud-Katholiek nr. 2-2019)

AGENDA
15-08 10.00 uur
02-09 20.00 uur
08-09 10.00 uur
10-09 20.00 uur

Oecumenische koffie-ochtend in de R.K.
Engelmunduskerk Driehuis
Vergadering kerkbestuur
Familiedag
O.K. Mannenvereniging, lezing Ingrid Zoer
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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. NL81 RABO 0337 4470 47
Busjes kunnen geleegd worden na telefonisch overleg met Leni
Karemaker (tel. 0255-523367) of Wil Wijker (tel. 023-5387658)
Diakonaat 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 28 augustus via:
e-mail: kruispunt.okijmond@gmail.com of
kastje kopij Kruispunt achter in de kerk
Het volgende nummer verschijnt omstreeks 9 september 2019.
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