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VOORWOORD
De komst van ‘normaal’
De dagen worden korter, het wordt steeds vroeger donker. De tijd van
kaarsjes en gezellig samen zijn breekt aan. Hoewel, dat zou zo zijn in
andere jaren. Nu houden we afstand, zonder het contact te verliezen.
Toch steken we elke week kaarsen aan. Elke week eentje meer. We kijken
uit naar de dag dat de dagen gaan lengen. We kijken uit naar de dag dat
Het Licht in de Wereld komt: Christus.
Er is nog iets dat we in deze tijd verwachten: vaccinatie. Het zal een tijd
duren voor iedereen ingeënt is en we elkaar weer mogen omhelzen,
begroeten en ontmoeten. Het zal niet van vandaag op morgen zijn dat we
weer werkelijk normaal kunnen doen. De periode van vaccinatie is een
adventsperiode op zich. Daarmee bedoel ik een periode waarin we de
komst van 'normaal' verwachten. Hoe buitengewoon 'normaal' is,
beseffen we ons nu pas. Het is bijzonder om gewoon samen te kunnen
zijn met familie en vrienden. Het is bijzonder om gewoon elkaar even
aan te raken als teken van genegenheid. Het is bijzonder om elkaar
gewoon te begroeten. Het is bijzonder om boodschappen te kunnen doen
zonder zorgen. We kijken er naar uit met hart en ziel. O, wat een dag zou
dat zijn! We zullen lachen, zingen, gelukkig zijn. Alles zal lichter zijn,
behaaglijker en warmer. Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap,
dat zal een droom zijn.
God is mens geworden, om ons thuis te kunnen brengen. Hij daalde af,
om ons te kunnen verheffen. Hij werd mens, om ons nabij te kunnen zijn.
Die nabijheid is niet normaal. Nabijheid is hard nodig, maar ook heel erg
bijzonder. Er is zelden een tijd geweest waarin we dat meer dan ooit ook
kunnen beseffen. Wij ervaren nu dat samen zijn op 1,5 meter (of digitaal)
het echt lang niet haalt bij het samen zijn zoals we dat kenden. Blijkbaar
heeft God dat ook ervaren. Hij maakte voor eens en altijd korte metten
met de afstand tussen Hem en ons. Hij werd mens.
Niet machtig en sterk maar kwetsbaar als een kind komt God in de
wereld. Dat is hoe God zich voor het eerst aan ons toont. Als het
kerstkind laat Hij ons al zien hoe ver hij wil gaan om ons nabij te zijn.
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Het is dat kind, zijn nabijheid waarop wij hopen. Wij kijken naar hem uit
en steken als teken daarvan elke week samen een kaarsje meer aan. Want
dat samen is waar kerst over gaat. Kerst is verbinding aangaan en contact
maken. Kerst is de nabijheid van God met ons. Als we het moeilijk
hebben en als het donker is, als God ver weg lijkt, dan is hij dichterbij
dan wij durven dromen.
In de kille donkere dagen is Hij ons Licht. Ik wens ons allen toe dat we
iets van dat licht, van zijn nabijheid mogen ervaren.
Sandra van der Helm
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ROOSTER VAN KERKDIENSTEN

Wo

02-12 09.30 uur eucharistieviering,
koffiedrinken

Zo.

06-12 10.00 uur 2e zondag van de Advent,
eucharistieviering

Wo.

09-12 09.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken

Zo.

13-12 10.00 uur 3e zondag van de Advent,
eucharistieviering

Wo.

16-12 09.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken

Vr.

18-12 19.00 uur Algemene voorbereiding

Zo.

20-12 10.00 uur 4e zondag van de Advent,
eucharistieviering

Do.

24-12 LET OP: voor deze diensten dient u zich op te geven.
19.00 Kerstnacht, eucharistieviering
22.00 uur Kerstnacht, eucharistieviering

Vr.

25-12 Ook voor deze dienst is aanmelding noodzakelijk
10.00 uur, 1e Kerstdag eucharistieviering

Za.

26-12 10.00 uur H. Stefanus martelaar, eucharistieviering

Zo.

27-12 Gen dienst!

Do.

31-12 19.00 uur Oudjaar, vespers
-4-

Zo.

03-01 10.00 uur Epifanie, Driekoningen,
eucharistieviering

Wo.

06-01 09.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken

Zo.

10-01 10.00 uur 1e zondag na Epifanie, Doop van de Heer
eucharistieviering

Wo.

13-01 09.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken

Zo.

17-01 10.00 uur 2e zondag na Epifanie, Bruiloft te Kana,
eucharistieviering

Wo.

20-01 09.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken

Zo.

24-01 10.00 uur Oecumenische dienst Engelmunduskerk
Velsen-Zuid

Wo.

27-01 09.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken

Zo.

31-01 10.00 uur Opdracht van de Heer in de Tempel
Maria Lichtmis, eucharistieviering

Invulbriefjes voor het bijwonen van de Kerstdiensten liggen
achterin de kerk!
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BIJ DE KERKDIENSTEN
Vieringen in de kerstnacht en op de eerste kerstdag. Omdat alleen een
beperkte groep mensen per kerkdienst is toegelaten en de
kerstnachtviering vele malen deze grens te boven zou gaan, hebben we
besloten dit jaar in de kerstnacht twee vieringen te houden. De éne dienst
zal om 19.00 uur zijn en de tweede dienst om 22 .00 uur. Alleen moet u
zich voor deze diensten en ook voor de dienst op de eerste kerstdag om
10.00 uur, bij de pastoor opgeven. Graag schriftelijk of via mail aan
pastoor.okijmond@gmail.com
Voorts zullen alle kerkdiensten zoals deze in het rooster zijn
aangekondigd plaats vinden. Alleen de diensten die oorspronkelijk aan
het zijaltaar waren gepland, zullen nu ook in het hoofdschip gevierd
worden. Dat is veiliger qua gezondheid.

VANUIT DE PAROCHIE
De redactie van het Kruispunt is op zoek naar een nieuw lid van de
redactie, die de plaats van Leni kan innemen. De redactie bestaat uit
Mariska Donker en Wil Wijker. Ze zouden heel erg blij zijn als iemand
hun komt ondersteunen.
In de eucharistieviering op woensdagochtend van 14 oktober is Heleen
Kersbergen toegetreden. Zij is met Dick Pruis, voormalige eigenaar van
de witgoedwinkel naast de Vomar getrouwd. En zij wonen in Driehuis.
In de viering van Allerzielen hebben wij dit jaar een icoon van Wil
Marechal gewijd. Deze icoon stelt de doop van Jezus in de Jordaan voor.
De icoon zal bij het doopfont komen te hangen.
Dit jaar geeft de Oud-Katholieke kerk van Nederland geen gedrukt
boekje met adventsmeditatie uit. In plaats daarvan zal er vanaf 1
december een soort adventskalender op de website van de landelijke
kerk verschijnen. Elke dag zal een van de Oud-Katholieke pastoors in
Nederland een korte meditatie houden of een gedicht voorlezen of iets
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anders presenteren. Passend bij de adventstijd, tijd van hoop en op weg
naar Kerst.
Van de zomer is de parochiebibliotheek van de sacristie en de pastorie
naar de leeshoek achter bij de ingang van de kerk verhuisd. Alles staat bij
elkaar in de grote kast. Er plakt een naambord 'parochiebibliotheek' op.
Deze kast is vrij toegankelijk. Er staan vele interessante boeken over de
geschiedenis en het geloof van onze Oud-Katholieke kerk en haar
parochies.

PASTORAAT
Jan Groen is sinds de vroege zomer van de Moerberg naar Velserduin
verhuisd.
Hij heeft meer zorg nodig omdat hij ondertussen blind is geworden.
Nadat Jannie de Rijk in het najaar met een hartinfarct in het RKZ was
terecht gekomen is zij ondertussen voorgoed naar de Moerberg verhuisd.
Bertje van der Leek verblijft nog steeds tijdelijk in Breezicht.
Maud Diroë-van Pel woonde pas sinds enige jaren weer in IJmuiden
nadat zij tientallen jaren in de kop van Noord-Holland had gewoond.
Maar van de zomer heeft ze kort achter elkaar haar zoon Jan en haar man
verloren en alleen wonen kon niet meer. Kortgeleden is zij naar Breezicht
verhuisd.
Van harte wensen Martina en ik U allemaal een gezegende opgang naar
Kerst en een zalig Kerst en een gelukkig Nieuw Jaar.

Ook redactie en bestuur van Kruispunt wensen
u Gezegende Kerstdagen en veel gezondheid en
goede moed voor 2021!
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Bedankjes
Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de
belangstelling bij de uitvaart van Leni Karemaker-Zonneveld.
Dat heeft ons bijzonder goed gedaan!
Jan Karemaker en kinderen

Van de redactie
Zoals u wellicht hebt gezien was
ons vorige Kruispunt geheel in
kleur!
De redactie had de firma Folkerts
opdracht gegeven het voorblad in
verband met het In Memoriam van
Leni, in kleur af te drukken.
De fa Folkerts heeft daarop
gemeend, zeg maar als laatste
opdracht aan Leni, het gehele
Kruispunt, op hun kosten, af te
drukken in kleur. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk! Een mooi
eerbetoon vanwege jarenlange samenwerking!

Verhuisd
Mevr. Jannie de Rijk-Stoker is verhuisd
Haar nieuwe adres is:
Woonzorgcentrum De Moerberg
Zuiderkruisstraat 74
1973 XM IJmuiden
Kamer 411
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Uitnodiging
De bisschop van Haarlem,
Dirk Jan Schoon,
is voornemens op zaterdag 5
december 2020, de vooravond van de
gedenkdag van de H. Nicolaas,
bisschop van Myra en naast de H.
Maria Magdalena patroonheilige van
de parochiekerk in Krommenie,
de pastoraal werker

Johannes Petrus van Riessen
tot diaken te wijden.
De eucharistieviering begint om 15.00 uur in de kathedrale kerk van de
HH. Anna en Maria, Kinderhuissingel 78 te Haarlem.
In verband met de door de overheid en de Oud-Katholieke Kerk
genomen maatregelen, die een verdere verspreiding van het Coronavirus moeten tegen gaan, is het slechts voor een kleine groep genodigden
mogelijk de viering bij te wonen. De kerk werkt momenteel aan de
mogelijkheid om de wijdingsdienst via het internet te volgen.
Berichtgeving hierover zal op de website van de landelijke kerk
www.oudkatholiek.nl worden bekendgemaakt.
We vragen om begrip voor deze uitzonderlijke situatie en bevelen de
wijdeling in uw gebeden aan.
Robert Frede,
deken van het bisdom Haarlem
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De Bazar editie 2020
Beste Bazar-liefhebbers,
Zoals eerder gemeld is de
Bazar dit jaar uitgesteld naar
april volgend jaar. Dat is nog
best ver weg en de
onverbeterlijke optimist in mij
is overtuigd dat we elkaar
tegen die tijd weer in levende
lijve (dus handen-gevend,
zingend/neuriënd en vrede
groetend) kunnen ontmoeten.
De kans is dus groot dat het houden van een Bazar dan mogelijk is.
Maar aan een Bazar gaan vele maanden aan voorbereiding vooraf.
Voorbereiding door veel vrijwilligers, waaronder mensen die door
leeftijd of gezondheid best kwetsbaar zijn, vrijwilligers waar we terecht
zuinig op moeten zijn!
Om die reden zijn we tot het besluit gekomen dat deze editie van de
Bolderbazar ook in april geen doorgang kan vinden. Dat vinden we
uiteraard erg jammer, maar we moeten als bazarcommissie echt onze
verantwoordelijkheid op dit punt nemen: ‘bij mist niet inhalen’.
Naast het vragen om uw begrip voor dit besluit wil ik u ook een
belangrijk verzoek doen.
Voor de financiën van de parochie is de Bazar elk jaar van groot belang.
Het kerkbestuur zal het dus dit jaar zonder inkomsten uit de Bazar
moeten doen. Onze vraag: zou u over uw hart willen strijken en,
natuurlijk als u het kunt missen, het geld dat u dit jaar niet uitgeeft op de
Bazar/of het geld dat u niet aan loten heeft uit gegeven, als gift aan de
parochie willen overmaken? U zou de parochie daarmee geweldig
ondersteunen.
Voor het gemak: NL56 RABO 0154 1643 48, onder vermelding van ‘Gift
Bazar 2020’. Dank daarvoor!
De bazarcommissie,
Anita, Betty, Jan Pieter, Léonie, Linda, Roelof Jan en Tom
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Balen in de kerkbank – niets mogen, alles moeten en dan?
Natuurlijk baal ik ook in de kerkbank. Ik mag ook niets meer: niet
zingen, niet knielen, geen handen geven, niet naast iemand zitten, geen
wijn ontvangen, en geen koffiedrinken.
Ik moet een heleboel: ik moet afstand houden, ik moet hopen, dat er plek
is, ik moet een mondkapje gebruiken en ik moet mijn handen chemisch
reinigen, en ik moet wat ik niet mag, en wel
moet ook allemaal maar accepteren en ik
moet ook steeds openstaan voor nieuwe
setjes regels.
Zo.
Maar wat gebeurt er nu als ik met al dit
moeten en niet mogen de liturgie vier?
Natuurlijk zijn het alleen mijn ervaringen,
maar het zijn toch de ervaringen van een
trouwe kerkganger – in Amsterdam.
Misschien herkent u zich, herken je je erin.
Mijn ervaring is, dat er in de liturgie luikjes
opengaan, die tot nu toe dicht waren, of
waar ik geen tijd voor nam. Mijn zintuigen werken anders, elementen uit
de dienst komen anders, nieuw en fris binnen.
Stil zijn, luisteren en kijken
Ik zit nu in de diensten veel meer stil, en luister dan anders. Dat werkt op
mij verfrissend. Oud-katholieke vieringen staan soms zo bol van ´het
dingen doen´, dat ik nauwelijks aan het luisteren, aan het ontvangen van
wat er gezegd en gezongen wordt, toekom.
De (mis)-gezangen, geloofsbelijdenis, gradualepsalm, halleluja: nu ik er
naar luister, of ze spreek, kan ik veel meer aandacht geven aan de tekst.
Natuurlijk wil ik ze graag zelf zingen, maar ik ervaar nu de kracht en de
inhoud van deze teksten beter. Vaak verrijkend, soms ook confronterend:
‘staat dat er echt? ´ Wat zou dat nu kunnen beteken?
Nu ik niet zing en wel luister, heb ik meer tijd om de symboliek van het
kerkgebouw te ervaren. Ik beleef het als meerwaarde, dat ik tijdens Kyrie
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en Gloria kan opkijken naar de Heer, die we bezingen. De grote woorden
van Kyrie en Gloria krijgen meer diepgang, wanneer ik me er zo visueel
van bewust word, dat we een gekruisigde Messias vereren. Dit geldt ook
voor het Lam Gods: ik zit niet met mijn neus in de muziek, maar kijk op
naar het altaar waar Christus, het Lam Gods, gebroken wordt, terwijl we
het bezingen.
Rust en aandacht
Naast stil zitten, zwijgen en luisteren is er meer ruimte voor aandacht. Ik
beleef het met name bij de vredegroet, de gavenbereiding en de
communie.
De vredegroet heeft een nieuwe vorm gekregen en die bevalt me wel.
Doordat de groet met alleen een hoofdknik, een glimlach, en de woorden
´de Vrede van Christus´ gebeurt, neem ik de tijd voor iedereen in mijn
omgeving. Ik kijk de ander bewust aan, en spreek hem of haar toe. Zelfs
met meer aandacht dan anders, denk ik.
Iets soortgelijks overkomt me tijdens de gavenbereiding. In plaats
daarvan bidden we hardop de voorbereidende gebeden, die de
voorganger anders stil bidt (Gezegend zijt Gij, Heer van al wat leeft,
want uit uw milde hand … kerkboek p. 480). Al kijkend, en luisterend
naar de gebeden realiseer ik me, hoe nauw de eucharistie met de hele
schepping verbonden is. En dat de vermenging van wijn en water
symboliseert, dat Christus’ goddelijke natuur met de menselijke natuur
verenigd wordt.
Bij de communie, onder één gedaante,
uitgereikt door een gemaskerde voorganger
ervaar ik meer gemeenschap en meer rust.
Doordat het anders moet – staand, met
uitgestrekte arm – is mijn aandacht er nog meer
bij dan anders. Door het masker van de
voorganger is het nog eens duidelijker, dat het
om de ontvangst van Christus gaat. Iedereen
wacht tot allen ontvangen hebben en
communiceert dan tegelijkertijd. Zo is de
communie door en door
gemeenschappelijk en tegelijk heel persoonlijk doordat je de hostie op jezelf staand eet, is er
ook een sterke een op een relatie tussen Christus en mij als communicant.
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Een beetje vreemd, maar …
Doordat alles anders moet, en het gewone niet meer mag, ontdek ik de
liturgie opnieuw. Ik leer hetzelfde anders te doen, en daardoor verrast
me, wat ik al jaren vier, zing en doe. Door te zwijgen, komt er meer
binnen via mijn ogen en oren. Bij de vredegroet valt de aanraking weg en
ontmoet ik de ander met mijn ogen. Soms heeft het ook met een andere
vorm van bewegen te maken: tastzin, zicht en smaak zijn bij de
communie net zo actief als anders, maar op een nieuwe manier. Dat
versterkt de ervaring ook.
Meer rust in de dienst geeft meer ruimte voor meer aandacht.
Maakt dat alle gemis van wat er anders van waarde is, goed? Niet per se,
want ik zing nog net zo graag als in maart van dit jaar. Maar ik zet deze
ervaringen er wel naast.
Peter-Ben Smit
(Op ons verzoek, met toestemming van Peter Ben ingekort door
Fiete Smit-Maan, de volledige tekst is te vinden op www.OKKN.nl)

Wie meer over de achtergronden van de
oud-katholieke liturgie en de betekenis
ervan wil weten, kan hierover lezen in de
hoofdstukken over liturgie (Koenraad
Ouwens) en de geloofsleer (Mattijs
Ploeger) in de bundel De OudKatholieke Kerk van Nederland:
een inleiding
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Beste Dames van Aktiva,
Ons bereikte het droevige bericht dat Ardy Zwart-van der Gaag, één van
de oprichtsters van onze vereniging op 12 november j.l. op 78 jarige
leeftijd na een lang ziekbed is overleden. Wanneer wij weer bij elkaar
kunnen komen zullen wij Ardy herdenken. Wij zijn dankbaar en trots dat
onze vereniging al 53 jaar bestaat en wij zijn van plan dat nog lang vol te
houden!
Afgelopen week zijn we met het bestuur bijeengekomen om te bespreken
of we nog iets kunnen doen in December.
We hadden gehoopt dat we de Adventsavond wel weer bij elkaar
konden komen, maar u weet ook, dat we door het corona virus nog
steeds heel erg moeten oppassen. Ook de eerste vier maanden van het
nieuwe jaar moeten we alles afzeggen.
Wij vinden dat heel erg jammer, we missen jullie en de gezelligheid van
de avonden met elkaar. Maar het belangrijkste is dat we gezond blijven.
Als bestuur hopen we dat we in de maand Mei toch iets gezelligs kunnen
doen met elkaar, we houden jullie op de hoogte.
Wij wensen iederéén een mooie Decembermaand toe en hou de moed
erin.
Een hartelijke groet,
Bestuur Aktiva.

OK Mannenvereniging in het Corona tijdperk
Het is alweer lang geleden dat we gezellig samen konden komen voor
een lezing in de Bolder en na afloop nog even konden bijpraten onder het
genot van een drankje. Ja Corona is voor ons een grote spelbreker en de
komende tijd zeker ook nog.
Recentelijk stuurde secretaris Jan Stoop een e-mail rond met daarin
vermeldt dat de komende bijeenkomsten tot nader order zijn komen te
vervallen. Ja rijst dan bij velen de vraag hoe lang gaat dat nog duren.
Wisten wij het maar. Het nare virus komt met ups en downs en zorgt

- 15 -

ervoor dat het moeilijk is om te voorspellen wanneer we weer samen
kunnen komen.
Het ziet er op dit moment niet naar uit om op korte termijn weer een
bijeenkomst te plannen maar we houden de moed er in en hopen dat met
de komst van vaccins dat moment dichterbij komt. Januari is in ieder
geval niet haalbaar en wat de mogelijkheden daarna zijn laat het bestuur
jullie zo snel mogelijk weten. Het programma voor na januari ziet er
voorlopig als volgt uit:
–
–
–
–

9 februari Marten Műnch over maaltijden service PicNic
9 maart Arne Műnch over het bedrijf DE BRAUW BLACKSTONE
WESTBROEK
13 april Magnus Műnch over biostatistics
Rick de Ronde rondleiding Joodse buurt Amsterdam. Na afloop
gezellig een hapje en drankje nuttigen.

Nogmaals het is nog lang niet zeker dat deze bijeenkomsten door
kunnen gaan maar vooruitkijken naar wat mogelijk nog kan komen kan
geen kwaad.
Het bestuur wenst jullie allen ondanks de Corona belemmeringen een
gezegend Kerstmis en een mooi en gezond 2021 waarin wij hopen dat we
samen Corona kunnen verslaan.
Cees Borst
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Synode
Een digitale synode! Henk Groen en ik verheugden ons zeer op deze
moderne aanpak van de doorgaans toch best traditionele synode.
De agenda was in ieder geval op de ouderwetse wijze ingestoken, alleen
iets korter. Alles bij elkaar met lunch en gebedsdienst zou het zo'n 2 a 3
uur duren. Via Zoom. Dat is een programma voor videobellen.
Helaas mocht het niet zo zijn, op 9 november horen we dat er geen
synode zou plaatsvinden. Het zou met de huidige coronamaatregelen
niet mogelijk zijn geweest om het presidium en het Collegiaal bestuur
samen in een ruimte te brengen om met elkaar aan de ene kant van
scherm, de vragen van ons aan de andere kant van het scherm te
behandelen.
De penningmester van ons kerkbestuur had nog enkel vragen bij de
begroting, die we nog hebben ingediend.
Besloten werd schriftelijk te stemmen over de begroting en over de
kandidaten voor het CB. Hiervoor kregen de eerste synodalen
stemformulieren toegestuurd. Bij het schrijven van dit stukje had de
Synode al besloten de begroting goed te keuren, maar over de
kandidaten moet nog worden gestemd, omdat de stukken nog niet per
post waren bezorgd.
Met groet,
Léonie Wijker

AGENDA
07-12
15-12
18-12
04-01
05-01

20.00 uur
8.30 uur
14.30 uur
20.00 uur
20.00 uur

Kerkbestuur, Bolder
Koperpoetsen, Bolder
Oecumenische Leeskring, rk pastorie Driehuis
Kerkbestuur, Bolder
Liturgische Commissie, Bolder
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Kerstchallenge: Het geheim van het ikoon
Voor jongeren van 10 tot 16 jaar

Een escaperoom-achtig spel in corona-style . . .
Wat is de bedoeling?
Stel een team samen van 2 of 3 spelers, die samen in één huis van achter
een computer kunnen meedoen. Zorg dat er ook een volwassene bij is
die jullie kan begeleiden.
Er kunnen maximaal vier teams meedoen. De teams melden zich aan bij
jongerenpastor Erna, die het spel zal ‘hosten’ en de spelleider is. Het spel
zelf bestaat uit opdrachten die je moet oplossen. Als je dat goed doet
verdien je codes waarmee je steeds verder kunt komen in het oplossen
van het raadsel.
Waar gaat het over:
Milou is als tiener op reis geweest naar Vynnyky in Oekraïne. Ze heeft
daar met haar jeugdgroep geholpen om een jeugdinternaat te bouwen.
Hoewel de reis leuk en inspirerend was, is ze erg geschrokken van de
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armoede waarin kinderen leven. Het heeft haar erg aan het denken
gezet: “Ik maak me druk om mijn eigen problemen, maar hier leven
kinderen in armoede.” Waar is God in dit alles? Ze wist niet of ze nog wel
in God kon geloven na alles wat ze had gezien...
Op de laatste dag van haar reis kwam ze in een klooster waar ze een
kado mee kreeg voor eigen kerk. Het was een ikoon van Maria. Helaas
was het niet in de beste staat. Het was in vier delen uiteengevallen en
moest thuis worden gerepareerd.
In de KerstChallenge gaan jullie als groep Milou helpen om het geheim
van het ikoon te te ontcijferen. En tegelijk ontdek je het antwoord op de
vraag van Milou: Waar is God in al het lijden van deze wereld?
De aanmelding
Vul onderstaande tekst in en stuur hem vóór 10 december naar pastor
Erna: erna@okkn.nl
Hallo! Wij willen ons graag aanmelden om mee te doen met de
kerstchallenge 2020.
Ons team heet: . . .
En bestaat uit de volgende deelnemers: (vul naam en leeftijd in)
1.
2.
3.
Wij doen mee vanuit het huis van . . .
Onze begeleider is . . .
Wij kunnen het spel spelen op de volgende momenten:
o vrijdag 18 december 19.00 – 20.30 uur
o zaterdag 19 december 19.00 – 20.30 uur
o maandag 21 december 19.00 – 20.30 uur
o dinsdag 22 december 19.00 – 20.30 uur
Vul zoveel mogelijk data in! Het vergroot de kans dat we een moment
vinden dat we met alle teams kunnen spelen!
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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 15656298e-mail martina.liebler@ziggo.nl
Gebouwen:
Engelmunduskerk:
De Bolder:

Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden
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. NL81RABO0337447047
tnv OK Par HH Adelbertus en Engelmundus ovv gift Kruispunt.
Busjes kunnen geleegd worden na telefonisch overleg met Mariska
Donker (06 12821998) of Wil Wijker (tel.023-5387658)
Diakonaat IJmond: bankrek.nr. NL56 RABO 0154 1643 48
Oud-Katholieke Begrafenisvereniging:
Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, 023-5324486
Autovriendendienst:
Joke Wennis, 0255-516233 / Marjoke de Koning, 0255-515597
Kruispunt: kopij inleveren voor 20 januari 2021 of via:
e-mail: kruispunt.okijmond@gmail.com of
kastje kopij Kruispunt achter in de kerk
Het volgende nummer verschijnt omstreeks eind januari 2021.
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