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Pilletje tegen de eenzaamheid?
Eenzaamheid is een ziekte
Eenzaamheid doet letterlijk pijn, leidt tot stress en is doodsoorzaak nummer 1.
Steeds meer jongeren hebben last van eenzaamheid, die ook nog eens
besmettelijk is.
Hoe meer uren je doorbrengt met een PC, een tablet of een smartphone, hoe
meer moeite je hebt met empathie, je voorstellen wat iemand anders voelt en ook
dat leidt tot eenzaamheid, want uiteindelijk wordt je eigen gevoel ook doffer en
doffer.
Dit is geen café-praat. De Duitse psychiater Manfred Spitzer
bestudeerde honderden onderzoeken over eenzaamheid en bovenstaande conclusies zijn te lezen in zijn boek Eenzaamheid De impact van
sociaal isolement.
Wat Facebook en Instagram doen
Spitzer heeft dus een open en kritisch oog voor de gevolgen van de
digitalisering van onze omgeving. Maar hij gaat niet diep in op de
inhoudelijke beïnvloeding door Facebook, Instagram en anderen.
Die beïnvloeding wil ik inzichtelijk maken door twee mensbeelden,
twee manieren om naar mensen te kijken, naast elkaar te zetten: die van
Instagram en Facebook en die van veel kerken.
Een mens wordt door Facebook en Instagram gezien als een individu,
dat keuzes maakt die uiteindelijk voorspelbaar zijn, als je maar genoeg
data hebt.
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Een mens wordt in de kerkelijke traditie gezien als een persoon, die de
vrijheid heeft om iets anders te doen dan wat voor de hand ligt, iets dat
aansluit bij de bedoeling van die unieke persoon.
Individu
Het individu is een moderne uitvinding. Het idee dat mensen
individuen zijn sluit aan bij de maakbaarheid van de wereld en de
vrijheid om je lot in eigen hand te nemen. Je bent als onbeschreven blad
op de wereld gedropt. Je hebt aanvankelijk geen echte identiteit, je bent
geen IK. Dat moet je zelf allemaal opbouwen door vrije keuzes te
maken.
Sartre heeft halverwege de vorige eeuw deze manier van denken
filosofisch onderbouwd door te laten zien dat mensen zelfs niet kunnen
ontsnappen aan hun vrijheid om te kiezen: ook als je niet kiest, is dat
een bewuste keuze; en beweren dat je niets te kiezen had is mauvaise fois,
vals geloof. Die vrijheid maakt eenzaam: je moet het echt zelf doen. Het is
juist de bedoeling dat je je vrij weet van de bemoeienis van anderen.
Het digitale tijdperk helpt deze filosofie een handje: je hoeft anderen
niet meer tegen te komen als je dat niet wilt en het is zelfs zo dat je
steeds meer mensen tegenkomt die aansluiten bij je eerdere keuzes en
voorkeuren. Dat je daardoor zelf ook steeds meer gezien wordt als een
verzameling voorkeuren en eerdere keuzes, waarbij je IK niet echt
meetelt heb je eigenlijk niet in de gaten. Ook al omdat je gevoel steeds
doffer is geworden. Dat kunnen we van Spitzer leren.
De meeste mensen die ik tegenkom hebben hun individuele vrijheid
lief: heerlijk je gang gaan zonder bemoeienis van anderen! Maar zelden
kom ik iemand tegen die net zo streng als Sartre de gevolgen van die
manier van leven ziet: deze vrijheid leidt tot eenzaamheid (al wordt die
eenzaamheid natuurlijk gemaskeerd door de vele Facebook vrienden
die je verzamelt en de onafgebroken stroom appjes waarmee je iedereen
op de hoogte kunt brengen van de gebeurtenissen van alledag).
Maar volgens de onderzoeken die Spitzer aanhaalt voelen mensen die
veel tijd doorbrengen met tablets, smartphones en PC’s die
eenzaamheid wel degelijk. Zijn conclusie luidt (enigszins gechargeerd):
vrienden maken op Facebook en Instagram werkt kennelijk
belemmerend op vriendschappelijke relaties onderhouden in de
dagelijkse werkelijkheid.
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Persoon
In de kerk kom ik een andere kijk op vrijheid tegen, die begint bij de
overtuiging dat wij mensen in het leven geroepen zijn door die
ongrijpbare en geheimzinnige kracht die we voor het gemak God
noemen. Die kracht wordt niet gezien als onbepaalde Energie, maar als
een Persoon, die er ook nog een bedoeling mee heeft om mensen in het
leven te roepen: mensen zijn vrij om lief te hebben. In de bijbel wordt
dat naastenliefde genoemd. Die vrijheid gaat in tegen de wet van de
evolutie, die ons gedrag verklaren uit willen overleven en voortplanten.
(Paulus noemt dat de wet van het vlees.)
De vrijheid van een persoon is dus echt iets anders dan de vrijheid van
een individu. Ten eerste is de vrijheid van een persoon positief. Het gaat
er niet om je vrij te maken van invloeden van anderen, maar om
anderen liefdevol tegemoet te treden. Daarmee kom je bij de bedoeling
van jouw leven.
Bijna belangrijker nog: je bent als persoon in het leven geroepen om wie
je bent. Je bent al iemand, dankzij de relatie met de Persoon die jou
graag zag leven. Je hoeft niet iets unieks te maken van je leven, want je
bent al uniek; je hoeft dus in feite geen unieke identiteit op te bouwen
(door bijvoorbeeld een net weer andere spijkerbroek te kopen dan de
buurman). Nog belangrijker in verband met eenzaamheid: je kunt
eenzaamheid doorbreken als je kunt zien en geloven dat je een persoon
bent en geen individu.
Wat helpt tegen eenzaamheid?
Wat kunnen we in de kerk doen aan eenzaamheid op grond van deze
inzichten? Spitzer noemt een paar verrassend simpele dingen die
helpen tegen de eenzaamheid, zoals: iets doen in de natuur, zingen,
(samen) muziek maken, iemand helpen, geld weggeven.
Dat vind ik interessant: het zijn over het algemeen dingen die we
kennen uit onze gewone samenkomsten op zondagen. We hebben als
kerken dus alleen al door de zondagse vieringen iets te bieden aan
mensen die zich eenzaam voelen.
Ik zou de opsomming van Spitzer aan willen vullen met andere zaken
die we in de kerk aan te bieden hebben: geaccepteerd worden zoals je
de drempel overstapt, uitgenodigd worden om mee te gaan, met rust
gelaten worden (het gaat erom dat je er bent; je hoeft niks en je moet
niks, want je hoeft in een mis alleen maar te ont-moeten).
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Kortom, in de kerk kunnen we mensen helpen zichzelf als persoon te
zien en te beleven en niet als individu. We hoeven bij wijze van spreken
niet eens te gaan vergaderen en inloophuizen, of bingo’s te organiseren.
Pilletje
Spitzer stelt in zijn boek dat het aanbieden van activiteiten voor
eenzame mensen op zich nauwelijks werkt. Er moet innerlijk iets
gebeuren. Er moet als het ware een knop worden omgezet, een
chemisch proces in de hersens op gang worden gebracht.
Was er maar een pilletje tegen eenzaamheid dat zo’n proces op gang
kon brengen! Ik denk zelf ook dat we er niet zijn als we simpelweg
tegen elkaar zeggen dat iedereen welkom is in onze kerkdiensten, onder
het motto: Dat is goed voor mensen die alleen zijn, want dan komen ze onder
mensen; en we zijn immers een leuke, hechte gemeenschap.
Natuurlijk zijn de meeste parochies vriendelijke en warme
gemeenschappen waar je in kunt verwijlen als in een warm bad. Maar
ik denk ook dat we als kerk nog iets anders te bieden hebben.
En om dat andere te kunnen zien moet je als het ware door die gezellige
gemeenschap heen kijken. Die manier van kijken noem ik iconisch kijken.
Bij een icoon gaat het er niet om dat je je vergaapt aan de schoonheid
van een afbeelding, maar dat je door die afbeelding heengetrokken
wordt en contact maakt met wat er als het ware achter die icoon naar je
toe komt. Het gaat om een ontmoeting met God, kort gezegd.
Dat lijkt mij ook de bedoeling van de eucharistie. Dat is ook meer dan
een symbool van gezellig samen eten en alles met elkaar delen.
Uiteindelijk gaat het erom contact te maken met God, die jou in dit
leven geroepen heeft als uniek persoon, die dus al een relatie met je
heeft. Die ontmoeting durven zien en geloven dat je die ontmoeting aan
kunt gaan, dat is de godsdienstoefening die elke week plaatsvindt.
Makkelijker gezegd dan gedaan.
“Pastoor, doet u mij zes hosties om voor het ontbijt in te nemen tegen de
eenzaamheid.” Zo simpel zal het helaas niet gaan. Maar we kunnen
natuurlijk best iets doen met elkaar.
PS: Op 12 oktober (Alkmaar) wordt de bisdomsdag van bisdom
Haarlem gewijd aan de vraag wat eenzaamheid eigenlijk is en wat we
er als kerk aan kunnen doen. Welkom!
Age Kramer
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ROOSTER VAN KERKDIENSTEN
Zo. 08-09

Pinkster 18,
Geboorte van de H. Maagd Maria
10.00 uur eucharistieviering
koffiedrinken, kinderkerk
Familiedag

Wo. 11-09

09.30 uur eucharistieviering
koffiedrinken

Zo. 15-09

Pinkster 19, Kruisverheffing
10.00 uur eucharistieviering
koffiedrinken, kinderkerk

Wo. 18-09

09.30 uur eucharistieviering
koffiedrinken

Zo. 22-09

Pinkster 20
10.00 uur oecumenische dienst vredesweek
in de rooms-katholieke Pieterkerk

Wo. 25-09

09.30 uur eucharistieviering
koffiedrinken

Zo. 29-09

Pinkster 21, H. Michael Aartsengel
10.00 uur eucharistieviering m.m.v.
Christelijk Mannenkoor
kinderkerk

Wo. 02-10

09.30 uur eucharistieviering
koffiedrinken

Zo. 06-10

Pinkster 22, Bloemendienst/Gezinsviering
10.00 uur eucharistieviering
koffiedrinken, kinderkerk
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Wo. 09-10

09.30 uur eucharistieviering
koffiedrinken

Zo. 13-10

Pinkster 23
10.00 uur eucharistieviering
kinderkerk

Wo. 16-10

09.30 uur eucharistieviering
koffiedrinken

BIJ DE KERDIENSTEN
De eucharistievieringen op de woensdagochtend om 9.30 uur zijn op
4 september weer begonnen. Voor iedereen kan dat een plaats van
geestelijk bijtanken door de week zijn. U bent van harte uitgenodigd.
Na afloop drinken we samen koffie.
Ook dit jaar heeft een groep jongelui weer een familiedag en
gezinsdienst gepland en wel op zondag 8 september om 10.00 uur bij
ons in de kerk.
De oecumenische dienst van de vredesweek zal dit jaar op zondag
22 september om 10.00 uur in de rooms-katholieke Pieterkerk
plaatsvinden. Onze kerk blijft dan dicht.
Het Christelijke mannenkoor IJmuiden zingt op zondag 29 september
tijdens onze eucharistieviering. Zeker een bijzonder belevenis.
De bloemendienst en gezinsviering zal dit jaar op zondag 6 oktober om
10.00 uur plaatsvinden. Tijdens de dienst wordt er bijzondere aandacht
besteed aan de kinderen en na afloop worden er vanuit onze vierende
gemeenschap bloemen naar mensen gebracht die een duw in de rug
nodig hebben.
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En ter informatie: op zondag 13 oktober zal Martina Liebler in
Amsterdam als pastoor benoemd worden en neemt Dick Schoon als
pastoor van Amsterdam afscheid. Hij is naast zijn functie als bisschop
nu ook docent voor kerkgeschiedenis op ons seminarie.

UIT DE PAROCHIE
De rustige zomertijd is voorbij en het leven van onze gemeenschap start
weer op.
Op zondag 1 september is de kinderkerk weer begonnen. En vanaf dan
is er elke zondag om 10.00 uur tijdens de viering in de kerk ook
kinderkerk. Soms komen de kinderen op het einde van de dienst naar
voren om te vertellen wat zij deze morgen hebben gemaakt en soms is
er een dienst die helemaal in het teken van de kinderen staat.
De jonge volwassenen komen op vrijdag 13 september om 20.00 uur in
de pastorie bij elkaar.
De oecumenische leeskring start op vrijdag 4 oktober om 15.00 uur.
Deze eerste keer komen wij bijeen in de sacristie van de Oud-Katholieke
kerk aan de Bloemstraat 124. Al meer dan 20 jaar komen leden van
verschillende kerkgenootschappen in de wintermaanden om de 14
dagen bijeen om gezamenlijk een zelfgekozen boek te lezen.
Dit jaar lezen we een boek van de arts Nabeel Qureshi. Hij groeide op in
Engeland en Amerika als zoon van Pakistaanse ouders. Het was een
liefdevol islamitisch gezin. Maar tijdens zijn studie medicijnen slaat de
twijfel toe. Hij staat voor de vraag of hij moet kiezen voor zijn ouders en
hun religie of voor zijn eigen weg?
Een krachtig verhaal over de botsing van twee culturen. Maar vooral
leren we veel over ons eigen christelijk geloof.
Nabeel Qureshi, ‘Ik zocht Allah en vond Jezus’, Kok Boekencentrum,
ISBN 978 90 435 3131 3.
Ook de bijbelkring gaat weer van start. Wie doet mee?
Vrijdag 11 oktober om 15.00 uur in de pastorie.
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Ook de O.K. mannenvereniging en de vrouwenverenigingen Aktiva en
Adelbertus Vrouwen Kontakt beginnen in de loop van september weer
met hun bijeenkomsten .

Mensen van de weg
In het najaar willen we met een bijzondere reeks van bijeenkomsten
beginnen.
Deze reeks heet ‘Mensen van de weg’. Dat lijkt in eerste instantie
misschien een cursus over geloof, maar het is geen cursus en het gaat
niet over het geloof. Wat het wel is: een gezamenlijk zoektocht naar
Jezus’ levensweg. Het gaat elke keer om een levensvraag die voor
iedereen herkenbaar is: hoe ga ik om met stress, hoe maak ik mijn
omgeving mooier, welke contact ga ik wel of niet aan, wat is de waarde
van mijn leven?
In onze cultuur geven filosofen, psychologen, schrijvers etc. allerlei
antwoorden op dit soort vragen. In mensen van de weg onderzoek je
samen met anderen hoe Jezus met deze kwesties omging.
Je komt tien avonden bij elkaar om samen te eten en vervolgens in oude
verhalen te graven op zoek naar wat Jezus dreef. En je denkt erover na
in hoeverre zijn weg begaanbaar is voor jou.
Je leert er dus niet zozeer ideeën, er worden geen dogma’s
overgedragen, maar je maakt er een gezamenlijke zoektocht naar
antwoorden op belangrijke vragen in je leven.
We willen graag op maandag 11
november om 18.45 in de pastorie aan de
Koningin Wilhelminakade 117 beginnen.
Iedereen is van harte welkom!
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Bisdomsdag op 12 oktober in Alkmaar
Eenzaamheid is een probleem voor steeds meer mensen in de
maatschappij. Vooral ook jongeren. Bij die laatste groep sta je vaak voor
een raadsel: hoe komt het nu dat iemand van 20, die kan gaan en staan
waar hij of zij wil, er maar niet toe komt om het huis uit te gaan om
samen met anderen leuke dingen te doen?
Er is al veel uitgezocht en er gebeurt al veel in de samenleving om hier
iets aan te doen, maar toch blijft het ook een taboe: niemand vertelt
graag in een groepje mensen dat zij of hij eenzaam is.
Kunnen wij als kerk iets doen? Jazeker!
De bisdomsdag van dit jaar wordt natuurlijk een dag waarop we elkaar
ontmoeten en de hele dag de tijd nemen om te beseffen dat we iets met
elkaar te maken hebben in het bisdom.
Het thema brengt ook ontmoetingen met mensen buiten de kerk met
zich mee. Er komen mensen vertellen over de achtergronden van
eenzaamheid en over wat wel helpt en wat niet. Koenraad Ouwens laat
in een korte beeldende presentatie zien dat de problematiek diepere
oorzaken heeft en in de middag gaan we zelf aan de slag.
Uiteraard sluiten we af met een mis en een borrel.
Zaterdag 12 oktober 10.00 – 16.30
Thema: Pilletje tegen de eenzaamheid?
Nassaulaan 43 te Alkmaar.

PASTORAAT
Op maandag 26 augustus is Grietje Trijntje Stam ‘Gre’ - geboren op 16
juli 1921 - in haar slaap rustig overgegaan naar een Rijk waar geen pijn
en verdriet, tranen en smart meer is.
Ze was op dat moment het oudste lid van onze parochie. Ze heeft bijna
heel haar leven in het ouderlijke huis in de Homburgstraat gewoond.
Ze was een zelfstandige vrouw, een van de eerste vrouwen in IJmuiden
die een rijbewijs haalde en was leidster van een grote kledingzaak in
Zaandam. Jarenlang was zij een aktief lid van de Historische Kring.
Op maandag 2 september jl. hebben wij in de kerk afscheid van haar
genomen. Moge zij rusten in vrede!
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Bloemendienst
Op zondag 6 oktober is er weer een bloemendienst.
U kunt de bloemen op zaterdag 5 oktober afgeven in de Bolder tussen
13.00 en 14.00 uur. Een aantal dames zal dan zorgen dat de bloemen
mooi in vazen en daarna in de kerk komen te staan, maar op zondag
kunt u ze ook meenemen.
Achter in de kerk zal een lijst liggen waar u namen kunt noteren van
mensen die een bloemetje verdienen, kunnen gebruiken of zomaar.

Namens het Kerkbestuur,
Sonja Gravemaker
Seniorenmiddag
Op woensdag 27 november is er weer een gezellige seniorenmiddag.
We beginnen zoals gewoonlijk om 15.00 uur met een kerkdienst en
daarna gaan we naar de Bolder.
Iedereen van 75 jaar en ouder is van harte uitgenodigd.
U kunt zich opgeven bij: Anneke Zwart, Liesbeth v.d. Laan, Carolien
Juffermans en Sonja Gravemaker.
Heeft u geen vervoer, wij zorgen daar voor.
De Seniorencommissie.
Adelbertus Vrouwen Kontakt
Het seizoen begint weer – ook bij onze vrouwenvereniging ‘Adelbertus
Vrouwen Kontakt’ die met Driekoningen 2020 een halve eeuw oud
wordt. Dat gaan we natuurlijk vieren – ja, op het feest van
Driekoningen, zondag 5 januari, is de aftrap met een eucharistieviering.
Zelf ben ik natuurlijk een groentje in dit gezelschap, met maar vier jaar
lidmaatschap. Maar het bevalt me goed in deze kleine maar fijne groep
– we zijn met z’n zestienen – met leeftijden van nét onder de 60 tot goed
boven de 90. Startpunt is steevast koffie en bijpraten (een enkele keer
ook Glühwijn en bijpraten) in de sacristie tussen de Bolder en kerk, en
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dan verruimen we onze blik met het thema van de avond, resp. middag.
Het zijn de meest uiteenlopende onderwerpen, soms vertelt ook een van
ons over haar werk of hobby, altijd boeiend. De sfeer is gemoedelijk en
ontspannen én geïnteresseerd.
Met dit nieuwe seizoen zijn er wat veranderingen wat betreft datum en
tijdstip van de bijeenkomsten.
Op de jaarvergadering hebben we besloten in de middag en op een
maandag bij elkaar te komen, en wel elke tweede maandag van de
maand van 14.00 tot 16.00 uur in de Bolder (sacristie).
Het enige minpuntje: daardoor kan de traditie van een gezamenlijke
avond met vrouwenvereniging Aktiva helaas niet langer doorgaan.
Er is nog plek voor nieuwe leden … dus als u denkt “misschien wat
voor mij?”, schroom niet – we doen niet aan leeftijdsdiscriminering, ook
als u beneden de 30 of boven de 100 bent, bent u van harte welkom in
onze ‘club’!
Verder maak ik u nog graag attent op onze bijeenkomst op Sint
Maartensdag: dan delen we niet onze mantels maar wel onze ‘zorgen’…
Op maandag 11 november om 14.00 uur is iedereen welkom voor de
middag met Ingrid Zoer, zorgmakelaar - mits u zich van te voren
aanmeldt (bij Martina Liebler, tel. 0255-515260 of 06-15656298).
Een zorgmakelaar is een wegwijzer in de wereld van de zorg die je kan
helpen bij vragen over zorg, wonen, inkomen, werk, welzijn, wetten en
regels en verzekeringen.
Het AVK jaarprogramma 2019/2020:
14-10
Het Koffie-uitje.
11-11
De Zorgmakelaar (Ingrid Zoer) open voor iedereen
09-12
Adventsliederen-en Glühwijn (Martina)
05-01
50 jaar AVK: Kerk – Koffie – Lunch
13-01
Jaarvergadering en Kienen
10-02
Ervaringen van een reisgids (Rick de Ronde)
09-03
“Historische avond” (Jacob Brakenhoff)
20-04
De wondere wereld van de opera (Martina)
02-05
High Tea in de pastorie(tuin)
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Bedankjes
Persoonlijke mededeling van Mirjam Cohen-van Zeventer
Ik wil iedereen graag bedanken voor hun gebed en voor de belangstelling die ik van u krijg.
Mijn lichamelijke conditie gaat verder achteruit. Helaas ervaar ik
ongemak door pijn.
Ik probeer aandacht en interesse te houden voor andere dingen, maar
dat is nu niet makkelijk.
Uw aandacht voor mij doet mij goed en ik wil u daarvoor bedanken.
Houd mij nog even vast in uw gebed.

Persoonlijke mededeling van Rob de Rijk
Positieve gedachten en uw gebed hebben mij geestelijk een ‘boost’
(bemoediging, vertrouwen) gegeven.
En misschien nog wel meer bewerkt… Dank u wel!
De chemotherapie heeft tot nu toe een gunstig effect gehad. Ik heb die
zes behandelingen goed kunnen verdragen. Het resultaat is dat de
tumor kleiner is geworden.
Nu drie maanden geen behandeling, en eind oktober een CT-scan.
Aan de hand van die uitslag kan een verdere behandeling worden
afgesproken.
Dus nu even pauze, waarin mijn conditie kan verbeteren en er tijd is
voor een kleine vakantie.
Uw aandacht en meeleven vind ik hartverwarmend.

Verhuizing
Toni Krijgsman-Krab is verhuisd, zie Kruispunt of stuur een bericht
aan: info.okijmond@gmail.com
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De 10% gaat naar…
Elk jaar wordt van de opbrengst van de Bazar een deel (10%)
geschonken aan een of enkele goede doelen buiten de parochie.
Dit jaar is gekozen voor het ondersteunen van een kinderrevalidatiekliniek in Kenia. Cathy en Sylvia, bekenden via ons netwerk,
zijn via een vrijwilligersorganisatie aan de slag gegaan in de kliniek en
hebben mooie verhalen over het werk, over de mensen, hoe ze leven en
hun naasten. Verhalen over verschillen in gezondheidszorg met wat we
gewend zijn, maar ook over dankbaarheid en menselijkheid.
Cathy en Sylvia: “In oktober 2018 zijn wij in Kenia geweest. Wij zijn
beide werkzaam in de gehandicaptenzorg en wilden graag weten hoe
dat elders in de wereld gaat. Daarom zijn wij gaan werken in de APDKkliniek in Mombasa in Kenia waar kinderen worden verzorgd met
verschillende handicaps. Vaak is het te ver voor ouders om steeds voor
controle naar de kliniek te komen of ze komen veel later dan gepland.
De kinderen die hier revalideren zijn vaak 6 tot 9 maanden weg van
huis”.
Zoals ieder begrijpt is door geldtekort de zorg niet zodanig zoals men
zou willen en zoals we hier gewend zijn. Eén bakje water bijvoorbeeld
wordt gebruikt voor het wassen van twee kinderen, verbandmaterialen
worden na schoonmaken hergebruikt en er zitten scheuren in de
matrassen. Daarom zetten Cathy en Sylvia zich in om financiële steun te
vragen in Nederland.
We gaan er daarom alles aan doen om van de komende BolderBazar
weer een groot succes te maken om een mooi bedrag te kunnen
schenken aan de APDK-kliniek.
(voor meer informatie: http://apdkrehabclinic.org/index.html).
Helpt u mee?
De Bazarcommissie
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Westerbegraafplaats (IJmuiden)
De Westerbegraafplaats is een gemeentelijke begraafplaats in IJmuiden
gelegen aan de Havenkade; de ingang is aan de Fultonstraat.
Het baarhuisje op de begraafplaats is een
gemeentelijk monument.
In 1964 werd de begraafplaats gesloten,
maar is tegenwoordig weer vrij toegankelijk en wordt er weer begraven.
Het stuk grond werd in 1896 aangekocht
door
de
Amsterdamsche
Kanaal
Maatschappij, het vennootschap dat
verantwoordelijk was voor de aanleg van
het Noordzeekanaal, als begraafplaats voor de nieuwe woonplaats die
hier was ontstaan. De eerste doodgraver was de boer Albert Braam,
grootvader van de schrijfster Conny Braam. Het eigendom en beheer
van de begraafplaats is later overgegaan op de gemeente Velsen.
Op de begraafplaats liggen onder meer verzetsstrijders (waaronder Jan
Bonekamp) en zes Duitse matrozen, omgekomen in de Eerste
Wereldoorlog, begraven.
Een deel van de begraafplaats is gereserveerd voor gebruik door de
Oud-Katholieke Kerk.
Elke woensdagmorgen wordt door een groep vrijwilligers het onderhoud van dit gedeelte verzorgd. Helaas wordt hun aantal steeds minder
en wordt er dringend gezocht naar personen die hen wekelijks willen
assisteren.
Voor nadere informatie kunt u kontakt opnemen met:
Jan Karemaker en/of Jan v.d. Leek.
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Uitnodiging
Op 8 september a.s. start het seizoen 2019-2020 van de aangepaste
gezinsdiensten IJmond. Het jaarthema is: ”Liefde is …“.
Wij starten het seizoen in de Engelmunduskerk, Kerkplein 2, VelsenZuid. De voorganger in deze dienst is Pastor Greet Bijl. De dienst
begint om 15.00 uur.
Voor de collecte kunt u bloemen/fruit meenemen voor de zieken en
mensen, die extra aandacht nodig hebben of geld voor het in stand
houden van de diensten.
Na de kerkdienst drinken we altijd koffie/thee of frisdrank met wat
lekkers; bij de start van het nieuwe seizoen extra feestelijk met een hapje
en een drankje. Daarna is er een maaltijd, waar iedereen hartelijk
welkom is. U hoeft zich niet op te geven voor de maaltijd, maar wilt u
laten weten dat u komt bel of mail dan naar Riet.de.Vlieger@quicknet.nl
of telefoon 0255 -530210.
Vervoersproblemen? De autovriendendienst staat paraat!
Neem hierover vóór 7 september a.s. contact op met mevr. R. de Vlieger
- van Zandvoort, tel. 0255 - 530210.
Tot ziens op 8 september a.s.

AGENDA
08-09
10-09
13-09
18-09
20-09
04-10
07-10
08-10
11-10
12-10
14-10
16-10
18-10

10.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
10.00 uur
15.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
15.00 uur
10.00 uur
14.00 uur
20.00 uur
10.00 uur

Familiedag
O.K. Mannenvereniging, lezing Ingrid Zoer
Jonge volwassenen, pastorie
Aktiva, jaarvergadering
Koffie-ochtend Petrakerk, Spaarnestraat
Oecumenische leeskring, sacristie
Vergadering kerkbestuur
Lezing over kotters door Piet Schol
Bijbelkring, pastorie
Bisdomdag, Alkmaar
Adelbertus Vrouwen Kontakt, koffie-uitje
Aktiva, Lezing C. Oudendijk
Koffie-ochtend Ichtusburcht, Fahrenheitstraat
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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 2 oktober via:
e-mail: kruispunt.okijmond@gmail.com of
kastje kopij Kruispunt achter in de kerk
Het volgende nummer verschijnt omstreeks 14 oktober 2019.
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