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WIJN OF WATER?
Er zijn twee soorten van leven. Een leven dat voortkomt uit water en er is
een leven dat voortkomt uit wijn. En zo heb je dan ook twee soorten van
mensen:
Mensen van water en mensen van wijn.
Wat bedoel ik ermee? Wat betekent water en wijn hier?
Wij beginnen allemaal als mensen uit het water.
Wij zijn op een natuurlijke wijze verwekt en heel ons leven op aarde is
onderworpen aan de wetten van de biologie. We leven met lopen, vallen
en opstaan, volgens de regels van deze wereld. En op een gegeven
moment komt het einde, voor de een vroeger, voor de ander later, voor
de een met veel pijn en verdriet, voor de ander snel en rustig.
Zo een leven begint als een leven uit water en eindigt ook als een leven
uit water. Het leven stroomt als een rivier over de aarde heen van bron
tot de monding. Het was, het is en het zal water blijven.
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Maar het leven uit water houdt ook een belofte in. Namelijk de belofte
dat uit water wijn kan worden. De belofte dat Christus ons mee neemt
naar zijn Vader.
Daarom kan en mag hetgeen als water is begonnen Hemel worden. Wij
uit de aarde mogen leven in de Hemel.
God en mens zijn niet eeuwig van elkaar verwijderd, maar alleen een
moment van bekering. Het ene moment waarop we ons door Christus laten
aanraken.
Mijn leven houdt een eeuwige belofte in. En hoop is de grondslag van
ons bestaan.
Het leven kan ook water geleefd worden, maar het is de bedoeling dat
het voor ons wijn wordt. Het leven is dan niet meer een waterloop, die
ooit zonder zin en doel opdroogt. Het leven krijgt een toekomst.
Ons leven zal wijn worden. Wanneer we willen geloven dat we ooit door
Christus in het paradijs zullen zijn waar alle pijn en smart – de innerlijke
en de uiterlijke - worden weggenomen, waar alleen geluk en vreugde
heersen. God alles in alles is.
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ROOSTER VAN KERKDIENSTEN

Onder voorbehoud
Wo.

10-02

9.30 uur eucharistieviering

Zo.

14-02

10.00 uur 6e zondag na Epifanie
eucharistieviering

Wo.

17-02

9.30 uur eucharistieviering

Wo.

17-02.

19.00 uur Aswoensdag

Zo.

21-02 10.00 uur 1e zondag van de 40-dagentijd
eucharistieviering

Wo.

24-02 9.30 uur eucharistieviering

Zo.

28-02 10.00 uur 2e zondag van de 40-dagentijd
eucharistieviering

Wo.

03-03 9.30 uur eucharistieviering

Zo.

07-03 10.00 uur 3e zondag van de 40-dagentijd
eucharistieviering
10-03 9.30 uur eucharistieviering

Wo.
Zo.

14-03 10.00 uur 4e zondag van de 40-dagentijd
eucharistieviering

Wo.

17-03 9.30 uur eucharistieviering

Zo.

21-03 10.00 uur 5e zondag van de 40-dagentijd
eucharistieviering
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BIJ DE KERKDIENSTEN
Helaas kan ik niets over kerkdiensten of andere activiteiten in de kerk
vertellen.
Alles ligt plat en op het moment dat ik deze regels schrijf zijn zelfs de
maatregelen aangescherpt. En het enige wat rest is de hoop dat er gauw
een einde aan komt. Wij weer op een gewone manier met elkaar kunnen
omgaan.

MAAR….
De digitale kerkdiensten vanuit Haarlem en Utrecht kunt u volgen via
YouTube, gegevens vindt u op de website van de landelijke kerk
www.okkn.nl en dan Online vieren.
Https://oudkatholiek.nl/vieren/online-vieren/
Ook zal er elke zondag t/m 9 februari een korte bezinning omlijst met
orgelmuziek vanuit ons kerkgebouw op YouTube geplaatst worden.
Kijk op ijmuiden.okkn.nl, klik op de rode YouTubeknop.

te bekijken
En als het weer mag kunt u de kerkdiensten beluisteren via
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VANUIT DE PAROCHIE
Het was een bittere tijd voor onze gemeenschap. We konden geen
Kerstmis vieren en tevens zijn binnen een hele korte tijd mensen uit het
midden van onze gemeenschap heengegaan. Pilaren van onze parochie.
Ik bedoel:
Bertje van der Leek, Jan ter Brugge en Lieny Schol. Elders in dit
Kruispunt kunt u een uitgebreider in memoriam over hen lezen.
Bijna een jaar bleef onze parochie gespaard van de corona pandemie.
Maar met Kerstmis was het voorbij. Een aantal mensen werden besmet
maar over het algemeen hebben ze het goed doorstaan. Alleen voor Dirk
Blom, echtgenoot van Jopie Verkerk werd het virus uiteindelijk toch
fataal. Hij was rondom Kerst ziek geworden. Men dacht een gewone
griep en pas 10 dagen later werd hij getest: corona positief. Hij kwam in
het ziekenhuis op de ic terecht en na een paar dagen leek het goed met
hem te gaan. Maar dat was een vergissing. Na een aantal dagen was het
toch voorbij. Het lichaam heeft het niet meer gered.
Een week nadat Emmy Ris-ter Brugge de uitvaart van haar broer Jan mee
heeft gemaakt bleek dat zij corona had. Zij woonde in het
verzorgingshuis A. G. Bodaan in Bentveld. En daar waren een aantal
bewoners besmet. Men heeft besloten dat Emmy niet meer naar het
ziekenhuis werd gebracht. Het hoefde voor haar ook niet meer. Haar
verdriet en eenzaamheid waren te groot. En na een aantal dagen is zij
overleden.
Kort voor Kerstmis is Lenie de Niet thuis gevallen en heeft haar been
gebroken. Na een kort verblijf in het RKZ is zij nu in Velserduin voor
revalidatie. Het gaat verhoudingswijs goed met haar. Haar echtgenoot
Johan kon beslist niet alleen thuisblijven. Hij kon binnen heel korte tijd in
het Visserhuis terecht. Het is de bedoeling dat zij beiden samen een
appartement in een verzorgingshuis betrekken.
Een week na oud en nieuw zijn Tinie en Theo van Kouteren kort achter
elkaar in hun flat gevallen. Tinie brak haar schouder en werd
geopereerd. Zij is ondertussen ook in Velserduin voor revalidatie en het
gaat goed met haar.
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Theo heeft niets gebroken maar er bleek vocht achter zijn longen te
zitten. Men heeft 5 liter afgepompt. En in afwachting dat er genoeg zorg
thuis geregeld kan worden verblijft hij nog in het ziekenhuis.
Joke Lips heeft een paar dagen geleden een knieoperatie ondergaan.
Deze was al in het najaar van 2020 gepland, maar omdat de ziekenhuizen
overvol waren, werd de operatie almaar uitgesteld. Maar nu is zij toch
met succes uitgevoerd.
Joke heeft een stalen knie gekregen en hoopt over enkele weken weer
huppelend door het leven te gaan.
Jopie Verkerk heeft niet alleen haar echtgenoot Dirk aan corona verloren,
maar zij was zelf ook ziek geworden. Maar corona nam bij haar een mild
verloop zodat zij niet naar het ziekenhuis hoefde en ondertussen ook
weer gezond verklaard is. Ze heeft natuurlijk veel verdriet vanwege het
verlies van Dirk. Zij zal zo gauw mogelijk naar de Moerberg verhuizen.
Mooi nieuws is er gelukkig ook, 26 januari zijn Jan en Nel GroenGrapendaal 65 jaar getrouwd! Hoewel zij door gezondheidsproblemen
gescheiden wonen, toch iets om dankbaar voor te zijn!

Bertje van der Leek-Scholder
Het overlijden van Bertje kwam toch nog onverwacht. Ze was een zeer
plichtsgetrouw koorlid, al vanaf haar aannemen, en ze ontbrak zelden!
Totdat het noodlot toesloeg, en ze haar geliefde koor moest opgeven.
Daar had ze veel moeite mee. Haar plek werd nu beneden in de kerk bij
Jan, tot ook dat niet meer ging.
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Toen voor Jan de verzorging thuis te zwaar werd, verhuisde Bertje naar
"Breezicht", waar ze op 7 december overleed. Ze heeft nu rust gevonden.
Wij blijven ons Bertje herinneren hoe ze was in haar "goede jaren".
We wensen Jan, kinderen en kleinkinderen veel sterkte in deze sombere
tijd.
Namens het Parochiekoor,
Elly Kuiter

Jan ter Brugge
Zijn overlijden was zeer onverwacht.
Na een geslaagde heupoperatie,
veroorzaakt door een val op 18
december, was Jan vol optimisme en
goede moed. Helaas… is hij
Oudejaarsdag toch overleden. Een van
de oprichters van Kruispunt,
secretaris kerkbestuur, Raad van
Kerken, parochianen van en naar de
kerk rijden, vraagbaak en adviseur
voor bisschoppen, pastoors en
parochianen. Ondanks zijn hoge
leeftijd stond Jan nog midden in de
parochie. Jan heeft veel voor onze
parochie en voor de landelijke kerk betekend, we zullen hem erg missen.

Lieny Schol-Zwart
Zondagschool, Jeugdkoor, paaseieren verstoppen, schoenen verkopen op
de Bazar, paaskleden borduren voor de verloting van de Historische
King en niet te vergeten, net als haar nicht Bertje, jarenlang trouw
bezorgster van Kruispunt! Lieny heeft zeker haar steentje voor haar
geliefde kerk bijgedragen. Wij leven met Piet mee en wensen hem veel
sterkte en vooral goede moed voor de komende tijd.
Drie lege plaatsen in onze parochie, in ons kerkgebouw en in ons hart,
mogen zij rusten in vrede!
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De gemeenschap viert kerst
Omdat in 2020 alles anders ging, is het niet verrassend te noemen dat we
de seniorenmiddag moesten afzeggen. Dat was in de aanloop naar kerst
toe, in de advent. Maar daar kon het niet bij blijven. We wilden de
verbinding met elkaar handen en voeten geven, en deden dat ook. Vele
vrijwilligers hebben ertoe bijgedragen dat de senioren een kerstster
thuisbezorgd kregen. De kerk, als gemeenschap, komt naar jou toe deze
advent. Dat deden we in de vorm van een bezorger met een kerstster en
een kaartje met de tekst van een bekend lied van Taizé: "Als alles duister
is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft".
In aanloop naar kerst werd er overlegd met de liturgische commissie en
andere parochianen. Hoe kunnen we veilig vieren en toch alle
parochianen in de gelegenheid stellen om mee te vieren, in de eigen
parochie? Het idee ontstond om een extra kerstnachtdienst te houden.
Dat zou meer vragen aan tijd en energie van de betrokkenen maar daar
werd door niemand een punt van gemaakt. Schouders eronder, dat
regelen we! Die extra dienst en dus ook andere tijden moesten natuurlijk
wel gecommuniceerd worden. Er zijn heel wat kerstkaarten de deur uit
gegaan om dat nieuws te verspreiden.
Toen kwam de lockdown en het besluit de kerk te sluiten. Mooie plannen
vielen in duigen. We hadden ons zo verheugd! Geen Pasen samen
kunnen vieren en nu ook Kerst niet! Ik zal niet de enige zijn geweest die
zwaar teleurgesteld was, en ook wel verdrietig.
Maar met de adventsactie nog vers in het geheugen werd een
soortgelijke actie op touw gezet. Kerst zou het worden! Samen zit in
meer dan samenkomen. De kaarsen die we aan het einde van de
kerstdienst zouden uitdelen bij de deur, zijn we nu langs de deur gaan
brengen. Met een kerstkaart erbij. Dit keer zijn we bij de deuren geweest
van degenen die zich hadden aangemeld voor een kerkdienst met kerst.
Ook vrijwilligers konden een mede-vrijwilliger aan de deur verwachten.
Het licht van kerst, verspreidt vanuit de kerk naar de mensen toe. In de
vorm van een kaars maar meer nog in de vorm van een beetje aandacht.
Kerst gaat over verbinding. God komt naar de wereld, Hij verbindt zich
met de mensheid en laat ons niet meer los. Kerk-zijn is ook verbinding.
We zochten en zoeken nieuwe wegen. Weet u nog, als je toch langs rijdt
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even bij die en die langs gaan? Het kan niet meer. Maar wat wel kan is
even bellen: "Zal ik langskomen? Vind je dat fijn, of in deze tijd juist
niet?"
We zoeken nieuwe manieren. Eén van die manier is ook dat we
meditaties uitzenden via YouTube. De pastoor en ondergetekende
hebben met kerst en oud- en nieuw korte overwegingen gehouden, wat
werd omlijst met muziek. Omdat dit een succes was gaan we ermee
door, in elk geval tot het einde van de lockdown. Bij de laatste opnames
had onze techneut, Henk Groen die dit allemaal mogelijk maakt zelfs een
autocue geregeld. We hoefden onze tekst niet van papier te lezen maar
als we recht in de camera keken konden we gelijk onze tekst lezen.
Prachtig! De meditaties zijn te bekijken via YouTube. Een link vindt u op
de website: www.ijmuiden.okkn.nl Elke zondag in de Lock down vindt u
daar een nieuwe meditatie.
Op deze en andere manieren zoeken wij verbinding, houden we contact
en brengen wij licht bij elkaar, kerst aan huis. De kersttijd eindigt 31
januari met Maria Lichtmis, maar het Licht van kerst gaat verder. Wij
blijven met elkaar verbonden, laten elkaar niet los.
De IJmuidense Oud-katholieke gemeenschap heb ik leren kennen als een
hechte gemeenschap. De tamtam doet haar werk. Tamtam heeft helaas
een negatieve betekenis gekregen alsof het over roddelen gaat. Maar in
IJmuiden werkt de tamtam zoals die bedoeld is: als verbinder. Jullie
leven met elkaar mee, weten in grote lijnen wat er speelt, houden elkaar
op de hoogte als dat van belang is. Met elkaar verbonden in het
meeleven met elkaar, in de kaartjes die jullie sturen, in de belletjes die
jullie plegen. Ik hoor en zie het gebeuren. Dat is gemeenschap in Christus
zijn. Dat is het licht van Kerst, het licht van Christus verder brengen.
Geen pandemie of lockdown houdt dat tegen: we zijn verbonden, in met
en door Christus.
Sandra van der Helm
Stagiaire pastoraat
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VANUIT HET KERKBESTUUR
Techniek
In het kerkbestuur zijn de problemen betreffende het diverse keren niet
aangaan van de verwarming op zondagochtend besproken. In eerste
instantie is het systeem door de firma van der Laan geïnspecteerd en
voor het oplossen hebben zij een offerte ingediend. Het kerkbestuur
vond de offerte te hoog en had twijfels over de gekozen oplossing.
Besloten is om de offerte niet te accepteren en zelf eerst metingen van het
wifinetwerk en andere componenten te verrichten. Recentelijk waren er
ook problemen met het geluid van de directe uitzending van de Kerst
Sing-Along.
De wifimetingen en analyse van alle netwerkcomponenten zijn gedaan
en de bevindingen worden in een document samengevat en op de
eerstvolgende kerkbestuursvergadering in februari besproken.
Verder zijn er op het gebied van het geluid/systeem de nodige verdere
ontwikkelingen, de uitzendingen via de kerkomroep(internet)zijn
kwalitatief soms niet al te goed.
De huisfirma welke het geluid systeem heeft aangelegd is erbij gehaald
vanwege het vermeende niet werken van de sfeermicrofoon welke het
koor luid en duidelijk oppikt en laat horen via het systeem.
Het bleek inderdaad dat deze microfoon stuk is, het wisselen van deze
microfoon is een moeilijke (lees ook prijzige) klus omdat deze in de
gloria hangt op 9 meter hoog en op een meter of 3 van het orgel af,
daarvoor is een offerte gemaakt en zal als het KB weer bij elkaar komt de
revue passeren.
Tevens hebben zij het opnieuw inregelen van het systeem geadviseerd en
zal dit worden meegenomen in een offerte.
Als tijdelijke oplossing is de handmicrofoon ingezet voor dit doel maar
dat is geen doorslaand succes, maar nog altijd beter dan niets.
De beslissing die het kerkbestuur zal nemen zal later in het Kruispunt
worden gepubliceerd.
Groet vanuit het KB,
Nico de Rijk
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Parochie in lockdown
Kerstmis zou heel anders worden dan we gewend waren, dit jaar, met
alle coronabeperkingen. Maar we zouden er toch wat moois van maken.
Plechtige eucharistievieringen, 2 op kerstavond, 1 op kerstochtend. De
diensten werden voorbereid, kerkmeesters en kosters verdeelden de
werkzaamheden, en koorzangers werden ingedeeld, zodat niemand
meerdere diensten hoefde te doen (behalve het vaste “personeel”,
natuurlijk). Mensen waren op de hoogte gebracht hoe ze zich vooraf
konden aanmelden en daar werd al flink gebruik van gemaakt. We
waren er klaar voor en best tevreden over de oplossingen die we hadden
gevonden.
En toen ging Nederland in strenge Lock down, 10 dagen voor Kerst. Alle
diensten moesten worden afgelast. Geen vieringen. En dat met Kerst!
Hoe kun je mensen toch bereiken en een kerstgevoel geven, de
zegeningen van Kerst, van samen Kerst vieren? Natuurlijk zijn er de
online eucharistievieringen en we zijn daar blij mee, dat onze landelijke
kerk ervoor zorgt dat mensen thuis elke zondag een dienst kunnen
volgen. Maar mensen verlangen ook naar contact vanuit hun eigen
gemeenschap, de eigen parochie waarvan ze deel uitmaken en bij willen
horen. In het voorjaar hebben we internet-bijeenkomsten gehouden via
Zoom. Maar Zoom is ingewikkeld om in te stellen en te bedienen, en er
deden maar weinig mensen mee. We gingen dus gauw op zoek naar
alternatieve manieren om toch mensen te bereiken en een vorm van
gezamenlijk contact te onderhouden. Er kwamen extra
kerkopenstellingen rondom en tijdens de kerstdagen, om in stilte te
bidden in de kersttijd. Wel moest daarvoor nog snel de kerk worden
“aangekleed”. De kerststal werd opgesteld door de meiden van de
vormselgroep en de kerk in kersttooi gehuld. De mededelingen die
voorheen in de kerk werden afgekondigd, over wel en wee van
parochianen, worden nu per mail gedeeld met de parochie. Er kwam een
extra mooie editie van Het Kruispunt uit. Er werden Kerstkaarten
rondgedeeld en kaarsen. Pastoor Harald had zijn kerstpreken al klaar, en
we bedachten om die op te nemen, als meditaties. Met dank aan Henk
Groen die zorgde voor professionele opname en weergave. De meditaties
zijn op de verschillende Kerstdagen uitgezonden via YouTube, omlijst
met kerstliederen, gezongen door enkele mannen van ons parochiekoor
met organist Wim Mensink. We konden thuis oude geliefde kerstliederen
meezingen in de Sing-Along met Wim Gouda op het orgel. Parochie- 11 -

assistente Sandra van der Helm verzorgde de meditatie voor Oudjaar,
die weer werd omlijst met zang van de mannen. De kerk is ook na Kerst
opengesteld, elke zaterdag van 14:00 – 16:00 uur.
De lockdown die tot 19 januari zou duren, werd verlengd tot 9 februari.
En wie weet hoe lang daarna nog. Dus zijn er nogmaals 4 meditaties
opgenomen die op 4 opeenvolgende zondagen worden uitgezonden.
Twee zijn verzorgd door pastoor Harald, en twee door Sandra van der
Helm. Dit keer zonder zang erbij, maar wel omlijst met orgelspel. De
organist van het parochiekoor, Wim Mensink, heeft steeds 2 oude
bekende gezangen erbij gespeeld.
U vindt alle uitzendingen via onze website Oud-Katholiek IJmuiden,
(ijmuiden.okkn.nl) of ga direct naar het YouTube kanaal Oud-Katholiek
IJmuiden. En u vindt ons ook op Facebook. Er is een openbare pagina
Oud-Katholiek IJmuiden en een besloten facebook groep waarvoor u
zich als lid kunt aanmelden via de openbare facebook pagina.
Hoe lang gaat dit duren? Dat weten we niet. Voorlopig gaan we dus
maar op deze wijze door, zodat u toch regelmatig iets van ons hoort, om
te bevestigen dat we, ook nu, nog steeds samen zijn en bij elkaar horen.
Het is maar weinig wat we te bieden hebben, en het kan niet het
samenkomen in de kerk vervangen. We moeten door deze periode van
lockdown heen, en dan is het goed om te weten dat we hierin ook samen
zijn, om elkaar te bemoedigen en te steunen. Samen komen we erdoor.
Marlie Durge
Kerkbestuurslid voor PR en communicatie/ koorleidster
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Al bijna een jaar!
Al bijna een jaar bepaalt Corona (Covid-19) ons dagelijkse leven en ons
kerkelijke leven.
Corona bepaalt, wat we mogen – mondkapjes dragen, afstand houden,
alleen thuis zitten – en dat willen we niet.
En wat we willen – op visite gaan, samen zingen in de kerk, op reis gaan
– dat mogen we niet.
Onze pastoors en kerkbestuurders proberen steeds zoveel mogelijk
kerkelijk leven te redden door de hiaten in, en een creatieve uitleg van de
regels en adviezen te vinden en te gebruiken.
Er was een plan om met minidienstjes, minikoortjes via de kerkomroep
en via de PC als gemeente samen te bidden, te zingen en te verkondigen
– en toen werden de richtlijnen al weer aangescherpt! Creatieve
manieren om toch, op afstand, samen te komen en elkaar tenminste te
horen, werden afgekapt.
En we zijn er nog niet.
Ik bedoel, we mogen voorlopig nog niet met z´n allen naar de kerk
komen, handen geven, elkaar omhelzen, bijpraten, wel en wee
uitwisselen, bidden en uit volle borst zingen en geloven.
Het is allemaal niet om blij van te worden.
Maar ondertussen wil ik graag iedereen bedanken, die zich dit afgelopen
jaar heeft ingezet om de gemeente, de gemeenteleden overeind en bij
elkaar te houden.
Ik – senior/oude vrouw - heb van de kerk een aantal keren een presentje
gekregen: een kaart, een kaarsje, een palmtakje, eitjes, een kerststerretje.
Wie hebben dat allemaal bedacht, geschreven, ingepakt en stuk voor
stuk bezorgd? Wat aardig, maar wat een klus! Hartelijk bedankt!
Wie waren er allemaal in touw voor een kerkdienst? Zoals gebruikelijk,
de kosters, maar ook de mensen, die namen noteerden, handen
ontsmetten, mondkapjes opdeden en plaatsen aanwezen, zitplaatsen op
1,5 m. markeerden, looproutes in de kerk plakten, de communie-gang
stuurden … Ook hartelijk bedankt!
En de muziek: voorin de kerk, op het koor, allemaal apart, iedere keer
weer anders, nooit ideaal. En geen gemeentezang!
En wie bracht het geluid uit de kerk in huis? Kerkomroep en de
installatie in de kerk, maar ook Henk Groen, die met koffers vol
standaarden, microfoons, snoeren en nog meer snoeren en een PC
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onzichtbaar probeerde het best mogelijke te realiseren! En we vonden het
vanzelfsprekend… Bedankt!
En ook pastoor, lector, diaken, stagiair, die steeds weer probeerden de
gemeente, de gemeenteleden liturgisch en pastoraal te bereiken.
Maar eigenlijk wilden we het allemaal niet, niet zo, en niet om deze
reden.
Ik ben heel dankbaar, dat we zo toch de
verbinding met de parochie, de kerk mochten en
konden vasthouden.
Ik voel me graag en van harte verplicht om er te
zijn, actief mee te bidden en vooral te zingen, als
het weer mag/kan.
Hartelijk dank allemaal!
Tot na Corona – en blijf gezond!
Fiete Smit-Maan

Nog een bedankje
Aan de Parochianen van de OK Kerk IJmond,
Liesbeth en ikzelf hadden in gedachten, dat wij gezien de corona-zaken, onze 50jarige bruiloft niet zouden vieren. Dit zouden wij doen in het volgend jaar, onze
51e huwelijks verjaardag. Wij hadden er ook geen ruchtbaarheid aan gegeven,
totdat wij door Carolien Krab en Cees Borst gevraagd werden of wij zondag in
de kerk aanwezig zouden zijn. Wij waren niet van plan te gaan maar toen dit
gevraagd werd zijn wij toch gegaan.
En daar werd afgekondigd dat ons 50-jarig huwelijk in de startblokken stond, in
de voorbeden werden wij herdacht en aan het einde van de dienst werden wij
naar voren geroepen om de zegen te ontvangen van Pastoor Joop Albers.
Het was een geweldige verrassing, naturel en hartverwarmend en we zijn alsnog
zeer dankbaar dat wij dit mochten beleven en willen iedereen bedanken die
hieraan zijn steentje heeft bijgedragen. Hopelijk volgend jaar doen wij het over
met een drankje en een hapje.
Liesbeth en Johan van der Laan-Wijker
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Lang Zal Ze Leven! - Ons orgel 100 jaar oud
Ons orgel jubileert! Op 21 juli 2021 is precies een eeuw geleden dat het
orgel, dat speciaal voor onze kerk en in onze kerk is gebouwd, voor het
eerst klonk.
Bij ingebruikname van het huidige kerkgebouw, in 1907, verhuisde het
Van Eldik orgel uit de oude O.K. Engelmunduskerk aan de
Breesaapstraat (het huidige Thalia) mee naar de nieuwe kerk aan de Kon.
Wilhelminakade. Maar de grote ruimte bleek ook een groot orgel nodig
te hebben. Vanaf 1913 spaarden de parochianen via het Orgelfonds voor
een groot nieuw orgel en in 1920 was het eindelijk zo ver: er kon een
aanbesteding gedaan worden bij de firma F.A. Stangenberger,
orgelbouwer te Utrecht, die ook de orgels van de Oud-Katholieke kerken
in Amsterdam en Gouda had gebouwd. Het Van Eldik orgel werd
verkocht aan de Gereformeerde Kerk te Holwerd, die in hetzelfde jaar
een nieuw kerkgebouw in gebruik nam. In 1960 werd het vervangen
door een orgel van Pels, dat inmiddels niet meer bespeelbaar is.
Een jaar na de aanbesteding werd op 21 juli 1921 het nieuwe
Stangenberger-orgel ingewijd en in gebruik genomen. Het was een voor
die tijd opmerkelijk orgel, met sleepladen en mechanische tractuur.
Enkele registers stonden wel op een pneumatische lade.Op 21 juli 1921
werd het nieuwe orgel van orgelbouwer Stangenberger ingewijd door
bisschop H.F. van Vlijmen en met een feestelijke orgelbespeling door
pastoor A. Rinkel uit Amersfoort in gebruik genomen. Klaas Gouda
werd de nieuwe organist en speelde op 18 september 1921 voor het eerst
in de eredienst.
Ter ere van het jubilerende orgel speelt organist Wim Mensink Lang Zal
Ze Leven op het jubilerende Stangenberger orgel voor het jubilerende
Stangenberger orgel en ook voor alle jarigen in onze parochie. Op de
website vindt u een link naar de opname op YouTube. Verras uw jarige
door Lang zal ze leven te zingen met begeleiding van het 100-jarige orgel
in onze kerk!
Marlie Durge
Kerkbestuurslid voor PR en communicatie/ koorleidster
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De kerstchallenge
Op 18 december werd een
kerstschallenge
georganiseerd voor de
jeugd van onze kerk. Erna
Peijnenburg, de
jongerenpastoor, had dit
georganiseerd.
Met vier teams speelden we een best ingewikkelde digitale escape room.
Het verhaal ging over de maffia die
een icoon dreigden te stelen uit een
kerk in het oosten. Je moest samen
codes ontcijferen en in gebarentaal
de andere teams op weg helpen.
Uiteindelijk verzamelden we alle
onderdelen van de icoon met de
afbeelding van Maria.
De aanwijzingen op de Icoon gaven

aan hoe de onderdelen in elkaar
moeten worden gezet.alle
onderdelen samen vormden de
uiteindelijke oplossing van het
spel.
Het spel was leuk, maar nog
leuker was het om elkaar weer
eens te zien.
Noor en Job de Rijk

En… er komt een vervolg:
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De licht challenge: Een geheime missie
Een corona-proof activiteit voor jongeren (10-16) vanuit huis
Wat is de bedoeling?

Stel een team samen
van 2 of 3 spelers, die
samen in één huis
van achter een
laptop kunnen
meedoen (via
Teams). Zorg dat er
ook een volwassene
bij is die jullie kan
begeleiden. Voor één
opdracht heb je vier
deelnemers nodig,
dus als er twee
spelers zijn is het
handig als er ook twee begeleiders zijn die bij die ene opdracht kunnen
meedoen.
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 samen moet uitvoeren, als team of in
samenwerking met (een van) de andere teams. Als jullie dat goed doen
vinden jullie codes waarmee jullie steeds verder kunnen komen. Het
belooft een avond te worden vol uitdaging en plezier.
Waar gaat het over:
Door huidige situatie ontstaan overal problemen. Ook in de kerk mogen
mensen niet samenkomen. Voor de kerkdiensten is nog wel een
oplossing gevonden: die gaan online door. En ach, het is net als met
school online: echt leuk is het niet, maar het kán wel.
Een andere vraag is niet zo makkelijk op te lossen. Kerkzijn gaat ook
over licht, en het doorgeven van licht. Maar ja, dat gaat niet online. Want
voor licht heb je kaarsen nodig. In onze kerken worden die kaarsen elk
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jaar op of rond 2 februari gewijd. En dat zou ook nu wel kunnen maar
wat niet gaat is het doorgeven van kaarsen aan elkaar. Er is een geheime
missie nodig om te zorgen dat het licht toch bij jou terecht komt, en dat je
het ook kunt doorgeven. Daarom roept de kerk jouw hulp in. Kunnen
jullie samenwerken, elkaar zonder woorden dingen duidelijk maken en
versleutelde boodschappen ontcijferen? Lukt het jullie om op het spoor
te komen van het licht en je kaars brandend te krijgen?
De aanmelding
Vul onderstaande tekst in en stuur hem vóór 24 januari naar pastor Erna:
erna@okkn.nl
Hallo! Wij willen ons graag aanmelden om mee te doen met de Licht
Challenge 2021.
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(s) is/zijn . . .
Mobiel nummer van (een van de) begeleiders: . . .
En de naam en het adres van de begeleider waar de post naartoe
gestuurd kan worden:
Naam:
Straat en huisnummer:
Postcode en plaats:
Wij kunnen het spel spelen op de volgende momenten:
o vrijdag 30 januari 19.00 – 20.30 uur
o zaterdag 31 januari 19.00 – 20.30 uur
o vrijdag 6 februari 19.00 – 20.30 uur
o zaterdag 7 februari 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 10 maart via:
e-mail: kruispunt.okijmond@gmail.com of
kastje kopij Kruispunt achter in de kerk
Het volgende nummer verschijnt omstreeks half maart 2021
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