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VOORWOORD
Kunnen we iets leren in deze tijd?
Op het moment dat ik dit voorstukje schrijf worden de maatregelen die
genomen zijn om de pandemie met het virus covid-19 in te dammen
versoepeld. Langzaamaan gaan de deuren van de samenleving meer
open, elke keer ietsje meer. We mogen en kunnen meer omdat er minder
zieken zijn en minder zieken met een fatale afloop.
Wat echter ook een grote rol speelt is dat meer en meer mensen
gevaccineerd zijn. Ik denk dat het meerendeel van alle kerkgangers
ondertussen hun eerste prik, en velen al hun tweede prik, hebben
ontvangen. Het wordt en voelt veiliger zodat wij weer bij elkaar mogen
komen. Deze ervaring is voor alle mensen geldig.
Maar zijn er ook dingen die in het bijzonder voor ons als gelovigen
betekenis hebben? Die vooral ons betreffen?
Alles wat wij ervaren en mee maken is voor een gelovige van betekenis.
Voor een gelovige is heel de wereld en heel het leven een leerschool om
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te groeien in hoop en liefde. Ook deze tijd is opnieuw een uitdaging voor
ons.
Ik heb het afgelopen jaar ervaren dat we ons niet uit elkaar hebben laten
halen door dat kleine vervelende virusje. Covid-19 heeft geen scheiding
kunnen aanbrengen in onze gemeenschap.
In tegendeel, er is veel naar elkaar omgekeken, we hebben elkaar niet
losgelaten, we hebben om elkaar gedacht. Voor mij heeft dat laten zien
dat de kracht van de onderlinge vriendschap en verbondenheid sterk is
en dat tevens vertrouwen op de toekomst in onze gemeenschap leeft.
De Bijbel noemt dat gewoon liefde en hoop. Maar dat zijn dan niet
gewone menselijke eigenschappen, tekenen van een sterk karakter van
mensen, of een goede inborst. Het zijn krachten die wij uit een
onuitputtelijke bron putten. Het zijn krachten die wij ontvangen,
wanneer we onze harten openstellen. En dat doen we blijkbaar zonder
het misschien zelf te beseffen.
We zijn er niet zo zeer aan gewend in de Oud-Katholieke kerk met ons
geloof te koop te lopen. We zullen niet zo gauw vertellen wat ons ten
diepste beweegt. Schroom om te dweperig over te komen remt ons. En
op zich is dat niet verkeerd.
Ons leven wordt echter blijkbaar toch wel door ons geloof gevormd als
het erop aankomt. We steken de armen uit de mouwen en gaan aan de
slag.
Wat is dan nu deze bron die in het verborgene aan het werk is? Het kan
niet anders zijn dat dit Christus Jezus is. De mens die hoop en liefde tot
het uiterste heeft geleefd. Die zich verbonden heeft met allen die met
hem verbonden willen zijn. Die leeft in de harten van hen die openstaan
voor zijn kracht, hoop en liefde.
We weten niet wanneer deze periode van beperking en afzien eindigt.
Hoe lang het nog zal duren. Ook al lijkt het even beter te worden.
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In elk geval wens ik ons allemaal toe dat we elkaar niet loslaten, maar
vasthouden. En daarbij kunnen putten uit de bron die nooit uitgeput
raakt.
Met hartelijke groet,
Pastoor Harald Münch

Van de redactie
Sinds het overlijden van Leni Karemaker bestaat de redactie van
Kruispunt uit Wil Wijker en Mariska Donker. Wij zijn verheugd te
kunnen melden dat Marlie Durge nu ons team komt versterken. Wij zijn
blij met haar komst en zien uit naar de komende samenwerking!
Tevens wensen wij u een

Gezegend Pinksterfeest!
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ROOSTER VAN KERKDIENSTEN

Za.

22-05 19.00 uur Algemene Zalving

Zo.

23-05 10.00 uur Pinksteren, Gezinsdienst

Wo.

26-05

Zo.

30-05 10.00 uur Drie-eenheid, eucharistieviering, kinderkerk,
aansluitend gemeentevergadering met de bisschop

Wo

02-06

Zo.

06-06 10.00 uur Sacramentsdag, eucharistieviering, kinderkerk

Wo.

09-06

Zo.

13-06 10.00 uur Zondag na Pinksteren 6, eucharistieviering,
kinderkerk

Wo.

16-06

Zo.

20-06 10.00 uur Zondag na Pinksteren 7, lectorendienst,
kinderkerk

Wo.

23-06

Zo.

27-06 10.00 uur HH. Adelbertus en Engelmundus,
eucharistieviering, kinderkerk

Zo.

04-07 10.00 uur Zondag na Pinksteren 9, lectorendienst

Zo.

11-07 10.00 uur Zondag na Pinksteren 10, eucharistieviering

9.30 uur eucharistieviering

9.30 uur eucharistieviering

9.30 uur eucharistieviering

9.30 uur eucharistieviering

9.30 uur eucharistieviering
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Zo.

18-07 10.00 uur Zondag na Pinksteren 11, eucharistieviering

Zo.

25-07 10.00 uur H. Apostel Jacob, eucharistieviering

BIJ DE KERKDIENSTEN
Sinds drie weken is de kerk op zondag weer open, helaas nog met een
aantal beperkingen. Helaas kunnen we vanwege de coronamaatregelen
ook nog geen koffiedrinken na de dienst. Het blijft wel wat onzeker of
wij nu echt het meeste achter de rug hebben, want vorig jaar zag het er
ook gunstig in zomer uit. Maar we blijven hopen (zie het voorstukje).

UIT DE PAROCHIE
Op 22 maart is de echtgenoot van Lenie de Niet, Johan, overleden. Hij
had van de winter corona overleefd, maar zijn lichaam was zo verzwakt
dat het hart het nu niet meer kon trekken. We hebben in het crematorium
Sterrenheuvel met gebed van hem afscheid genomen.
Er zijn in de laatste tijd nog een aantal mensen met corona besmet
geraakt, maar niemand ernstig.
Ook Rebecca Broek moest met haar chemokuur stoppen omdat zij corona
had opgelopen, maar ze is ervan genezen en kon haar kuur weer
oppakken.
Langzaamaan kunnen we sommige activiteiten weer oppakken. Zo
willen we graag onder meer op zaterdag 22 mei om 19.00 uur in de kerk
de gebedsdienst met algemene ziekenzalving door laten gaan. Wel zullen
we de dienst i.v.m de veiligheid wat aanpassen. Juist in onze tijd kan het
sacrament van de ziekenzalving een enorme steun in het leven van ons
gelovigen zijn.
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In augustus verschijnt het nieuwe jaarrooster. We zijn dringend op zoek
naar nieuwe leden voor de bloemengroep.
Deze groep verzorgt op zondagen de bloemenversiering op het altaar en
brengt na afloop van de dienst de bloemen naar mensen die een duwtje
in de rug nodig hebben vanuit onze gemeenschap.
Heel erg belangrijk is ook de oproep om nieuwe penningmeesters. Het
mandaat van Cees Borst en Johan van der Laan is niet verlengd. Ik roep
u van harte op zich te melden hun op te volgen. Het zou mooi zijn als de
kandidaten in de rij voor de deur van de pastorie staan.
De pastores zullen vanaf 10 juni t/m 8 juli met vakantie zijn.
Pastoor Robert Frede, tel. 023 5326878, uit Haarlem zal in deze periode
de waarnemende pastoor zijn.
Alle goeds
Pastoor Harald Münch

Van de secretaris
De bisschop van Haarlem wil, naar aanleiding van zijn werkbezoek op
26 mei, een gemeentevegadering houden op zondag 30 mei. Hij zal dan
in de dienst voorgaan waarna de gemeentevergadering direct na de
dienst in de kerk gehouden zal worden, dit in verband met de
coronamaatregelen.
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VANUIT HET KERKBESTUUR
Verslag van de 89e kerkbestuur vergadering
Deze vergadering werd op 10 mei met een kleine groep en met
inachtneming van de corona regels weer gehouden in de Bolder. We
hopen dat ook de volgende vergaderingen weer in de Bolder kunnen
worden gehouden.
Harald is door de IJmuider Courant geïnterviewd. Het resultaat is
gepubliceerd in de krant van 11 mei en elders in dit Kruispunt.
De nieuwe router is in de radiokamer geïnstalleerd. Doel hiervan is om
het WiFi signaal in de kerk te verbeteren en ook extra aansluitingen op
de router beschikbaar te hebben om apparatuur, o.a. camera’s en PC’s,
direct via een LAN kabel op de router aan te kunnen sluiten. Tevens is
de kabel van de router in de radiokamer naar de Ziggo router in de
pastorie vervangen waardoor meer data tegelijk kan worden verstuurd
en afscherming tegen stoorsignalen wordt verbeterd. De komende
maanden zullen in de kerk nog 2 satellieten worden geïnstalleerd
waardoor het WiFi signaal ook vooraan in de kerk nog verder wordt
versterkt. Via deze satellieten kunnen ook camera’s voor opnames
vooraan in de kerk direct via kabels op de satellieten en het netwerk
worden aangesloten voor het streamen van uitzendingen met hoge
kwaliteit. Er is een WiFi gastnetwerk beschikbaar waarop niet behoeft te
worden ingelogd. De naam van het gastnetwerk is Engelmundus.
Er worden badges gemaakt voor kerkmeesters, kosters, deurwachters
etc. Als zij dienst hebben zullen zij een badge dragen waarop hun functie
staat en zij hiermee direct herkenbaar zijn voor gasten. Wij hopen dat
leden en gasten hiermee nog meer de aanwijzingen van deze
functionarissen zullen opvolgen.
Het was al een bekend gegeven dat het geluid van een kerkdienst die
thuis via de kerkomroep te beluisteren was niet meer van goede kwaliteit
was. Na onderzoek heeft het kerkbestuur besloten om o.a. de
sfeermicrofoon en andere onderdelen te vervangen. De sfeermicrofoon
hangt achter in de kerk voor het koor en het orgel op flinke hoogte. Deze
is vervangen en alle geluid componenten zijn opnieuw ingeregeld. De
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eerste testen en uitzending van de kerkomroep toont aan dat het geluid
aanzienlijk is verbeterd. Wij gaan er van uit dat hierdoor het
luisterplezier voor de luisteraars naar de kerkomroep ook flink verbetert.
De kinderkerk wordt weer gestart op 16 mei. Ook de lering en vormsel
groepen zijn weer gestart net zoals de jong volwassenen.
Het kerkbestuur heeft besloten om zonnepanelen aan te schaffen om
energiekosten te besparen en iets te doen voor het milieu. Misschien zijn
wij wel de eerste kerk in de gemeente Velsen die investeert in
duurzaamheid. De zonnepanelen worden door partners en met subsidie
van de gemeente Velsen geïnstalleerd. De zonnepanelen worden op het
dak van de Bolder geplaatst. Plaatsing op het leien dak van de kerk is
aanzienlijk duurder en ook de koppeling aan het elektriciteitsnet is
moeilijker. Het streven is om net zoveel stroom te leveren als we
verbruiken. Voordat de zonnepanelen worden geïnstalleerd wordt eerst
een inspectie van het dak van de Bolder en de pastorie uitgevoerd. Het
zou tot veel extra kosten kunnen leiden als blijkt dat de dakbedekking
moet worden vervangen kort nadat de zonnepanelen zijn geïnstalleerd.
Het is dus mogelijk dat eerst dakbedekking moet worden vernieuwd
voordat de zonnepanelen kunnen worden geplaatst.
De termijn van de huidige penningmeesters wordt niet verlengd. De
bisschop heeft besloten om geen dispensatie voor verlenging te leveren.
Het kerkbestuur is dus naarstig op zoek naar een nieuwe
penningmeester. Op 26 mei komt de bisschop op bezoek voor
gesprekken met het kerkbestuur en onze pastoor. Daar zal o.a. dit punt
ook ter sprake komen.
Namens het Kerkbestuur
Cees Borst

AGENDA

30-05 na de eucharistieviering
07-06 20.00 uur
16-08 20.00 uur

Gemeentevergadering in de kerk
Kerkbestuursvergadering, De Bolder
Kerkbestuursvergadering, De Bolder
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Wel samen maar geen samenzang

door Harald Münch, pastoor en Marlie Durge, koorleidster

Wat fijn dat we weer kunnen samenkomen op zondag. Maar wat zouden
we graag ook weer zingen. Samen zingen geeft echt een gevoel van
samen vieren. En de koorleden zitten op donderdagavond te trappelen
van ongeduld: wanneer begint het koor weer?
Helaas! het kan nog niet, het mag nog niet. Ook al wordt zingen niet echt
verboden door de overheid, alleen maar sterk afgeraden. Want er is geen
wet om zo’n verbod juridisch te ondersteunen. Zingen kan een bron van
besmettingen zijn, zegt het Outbreak Management Team (OMT). Daarom
wordt het afgeraden om te zingen in koren of om met meerdere mensen
naar zangles te gaan.
Zingen in de kerk kan de overheid ook niet verbieden. Want dat gaat in
tegen de grondwet die de vrije uitoefening van godsdienst beschermt. De
leiding van onze kerk volgt wijselijk de landelijke regels (net als de
meeste andere kerken) en zegt: geen samenzang, wel voorzangers
(cantors) maar maximaal 2.
Voorzangers
Zo is er gelukkig toch zang in de vieringen. Al brengt het wel extra
problemen met zich mee. Koorzangers zijn nu eenmaal niet zo maar ook
voorzangers, want koorzangers zijn er op ingesteld om vooral samen een
mooie klank en uitvoering te maken en zijn dus per definitie geen
solisten. Een klein groepje vrouwen heeft het op zich genomen om extra
te trainen, om zangtechniek en vooral lef te ontwikkelen. Want dat heb je
nodig. Al zing je met zijn 2-en, je moet wel onderling minstens 2 meter
afstand houden. Dat voelt dan toch of je in je eentje staat te zingen.
Doordat er geen samenzang met de kerkgangers is, komt het zingen
helemaal op de voorzangers aan. Dat is zwaar werk. Vooral bij de vaste
misdelen Kyrie, Eer aan God, Heilig en Lam Gods.
Geen samenzang, wel samenspraak
We hebben het aandeel zang al wat teruggebracht. Door de vaste
misdelen te spreken, ontlasten we de zangers, en is er meer actieve
deelname voor de kerkgangers dan wanneer alles voorgezongen wordt
zonder dat je mee mag doen. Ook Geloofsbelijdenis en het Onze Vader
doen we helemaal gesproken door iedereen.
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Maar het zingend reciteren van psalmverzen is griezelig want
nauwkeurig werk, waar hard op geoefend moet worden elke week.
We willen dat voor de voorzangers lichter maken voor de tijd dat de
beperkingen op het zingen nog gelden. Daarnaast verhoogt het de
actieve deelname van de gemeente (bij gemis aan samenzang). Vanaf
zondag 16 mei gaan we de Graduale (de 1e tussenzang) samenspreken.
Dat doen we op een nieuwe manier: een echte samenspraak in de kerk
doordat 2 helften afwisselend de verzen van de graduale-psalm gaan
spreken. Cronjé-kant en Pastorie-kant spreken om en om een vers. De
pastoor zal dat de komende zondagen vooraf extra uitleggen. Ook zal hij
beide kerkhelften “dirigeren” zodat iedereen weet hoe het gaat. Vooraf
en na het laatste psalmvers spreken de voorzangers de antifoon (dat is:
refrein).
’t Is uitproberen. ’t Is nieuw. ’t Zal effe wennen zijn, waarschijnlijk. En
ook nu en dan vergissen, in het begin. Dat is niet erg. Mogelijk blijkt het
heel inspirerend; een nieuwe manier om, ondanks de 1,5 meter
onderlinge afstand, samen kerkzijn te vieren en elkaars aanwezigheid te
weten.
Na de zomer?
Na de zomer hopen we van harte weer te mogen zingen. Samenzang,
koorzang, beurtzang met het koor en, wie weet, zelfs wisselzang tussen
de twee kerkhelften. Bijvoorbeeld bij gezangen met veel coupletten.
Bijzonder!
PS: wie na de zomer mee wil helpen bij de voorzang op zondag, is van
harte welkom. We kunnen wel wat aanvulling gebruiken, boven.
Mannen zowel als vrouwen. Want ook bij zingen geldt: hoe meer zielen,
hoe meer vreugd!
Je hoeft niet alle zondagen. Je hoeft geen lid van het koor te worden. Je
hoeft niet op donderdag naar de koorrepetities. We nemen op
zondagochtend de gezangen van die dag door, vooraf aan de dienst, om
9:30 uur in De Bolder.
Wel nog onder voorbehoud dat we dan weer met meer dan 2 tegelijk
mogen zingen.
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Afscheid Sandra
Zie ook
https://www.youtube.com/watch?v=aXOYTQaXwdk

of onder de rode YouTubeknop op de website www.okkn.ijmuiden.nl.
Dit was het weer
Mijn stage zit er weer op!
Eind september werd ik voorgesteld in de dienst
Intussen is het mei en is het weer voorbij.
In zoverre het mogelijk was hebben jullie me warm
ontvangen
Ik heb nooit deuren gesloten gevonden en heel veel warme mensen
ontmoet.
Hartelijk dank daarvoor!
Voor de open armen waarmee jullie me verwelkomden
De harten die jullie voor me openden,
De tranen en vreugde die jullie met me deelden.
Wat een geweldig leuke parochie zijn jullie. Wat betrokken op elkaar!
Prachtig om te zien!
Ik heb een leerzame stage gehad,
en een leuke
en ook een hele vreemde.
Eén ding weet ik nu zeker: ik ben een mensen-mens.
Ik krijg energie van mensen;
van groepen die bruisen;
van kerkdiensten vol reuring en met luid gezang waarbij niemand
zich zorgen maakt of het wel zuiver is.
Ik hou van de praatjes met elkaar, van samen dingen bedenken,
samen dingen ondernemen
samen delen, samen doen, samen vieren.
Als dat weg valt, vind ik pastoraat lastig, want ik mis een belangrijke
bron:
een groot deel van de gemeenschap.
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Ik heb sommigen van jullie nooit echt mogen ontmoeten
en dat vind ik heel erg jammer.
Met anderen heb ik het genoegen gehad intensief samen te werken
en dat was ook echt een genoegen.
Henk Groen is zo iemand, hij stond met de meditaties elke keer aan de
andere kant van de camera.
Hij zorgde dat ik de meditaties vanaf autocue kon lezen, dat meditaties
een mooi geheel werden met prachtige plaatjes omlijst.
En dat is een belangrijk deel kerk-zijn, het niet alleen doen, maar samen
iets moois ervan maken.
We dragen er allemaal aan bij
ook u.
Ook als je "alleen maar" een kaartje naar iemand kan sturen
of een belletje kan plegen.
We maken er samen iets moois van maken.
Ik koos voor een stage in IJmuiden want dat is een parochie met veel
groepen en activiteiten.
De bazaar ging helaas niet door, de mannen- en vrouwenvereniging
moesten hun activiteiten neerleggen.
Maar met enkele groepen heb ik wèl kennis kunnen maken!
Met de bijbelgroep, de leeskring, de jongeren waarvan enkelen het
vormsel overwegen, de jongvolwassenen waarvan er enkelen niet meer
zo jong zijn.
En natuurlijk de liturgiegroep, de pastoraatsgroep en het kerkbestuur.
Want er werd nog best wat werk verzet ondanks dat de kernactiviteit, de
corebusiness, namelijk de kerkdiensten, niet door konden gaan.
Het kerkgebouw moet onderhouden, beleid gemaakt, financiën geregeld,
mensen bezocht, activiteiten (zoals de sing-alongs en Paaschallenge)
georganiseerd.
Energieke, betrokken mensen heb ik ontmoet. Er wordt veel werk verzet.
Zelf heb ik ook een aantal dingen opgepakt en Harald gaf me altijd zijn
vertrouwen: regel het maar, doe maar.
Bij vragen stond hij klaar, maar als ik die niet had gaf hij volledig
vertrouwen dat het wel goed kwam. En dat kwam het ook. Ook als ik het
spannend vond en me onzeker voelde kwam het altijd goed. Ik krijg van
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verschillende kanten van jullie complimenten en dat doet me erg veel
goed en geeft me vertrouwen richting de toekomst. Er kunnen altijd
dingen beter, en daar zal ik aan blijven werken. De eerste stappen in het
werk heb ik mogen doen bij jullie en het is me zeer goed bevallen. Ik ga
door op deze weg en die zal zeker nog eens langs IJmuiden voeren.
Als we weer normale vieringen kunnen houden, kom ik zeker langs voor
een bakkie koffie in de Bolder.
Dank voor alles en tot ziens!
Sandra van der Helm

Oud-Katholieke Mannenvereniging
Het duurt nog even voordat we waarschijnlijk in september weer met de
reguliere bijeenkomsten kunnen starten. Om toch nog iets te doen
worden de leden uitgenodigd voor een hapje en drankje in de
pastorietuin op 8 juni. Corona zou nog tegen kunnen zitten maar we
gaan van het positieve uit.
Secretaris Jan zal hierover een dezer dagen een uitnodiging rondsturen
dus let op je inbox.
Het programma van seizoen 2020/2021 zal in grote lijnen worden
gebruikt voor het seizoen 2021/2022. Het bestuur zal later het definitieve
programma in juli vaststellen en de leden op tijd informeren. Ideeën van
de leden over de invulling van het programma voor komend seizoen zijn
natuurlijk altijd welkom. Heb je een idee stuur dan even een e-mail of
neem contact op met het bestuur.
Namens het bestuur,
Cees Borst
- 13 -

- 14 -

Voor wie de IJmuider Courant niet leest!

’De liefde van God heeft laatste woord’
Harald Münch is al bijna 33 jaar pastoor in de Oud-Katholieke
Kerk. In zijn tienerjaren probeerde hij een half jaar atheïst te zijn.
Tevergeefs. „Het atheïsme zat in mijn hoofd, maar niet in mijn hart”
Paspoort
Naam: Harald Münch
Leeftijd: 63 jaar
Woonplaats: IJmuiden

Hemelvaart en Pinksteren zijn vrij onbekende feestdagen, toch
is de betekenis voor gelovigen groot. ’Niet verdriet heeft het
laatste woord, maar de liefde van God’, zegt pastoor Harald
Münch

Harald Münch: ,,Hoe beter je relatie
met God wordt, hoe beter de relaties
met jezelf en met je medemens
worden.’’
© Foto United Photos/Paul Vreeker

Marina de Haan

Interview in de IJmuider Courant van 11 mei jl.
Harald Münch is al bijna 33 jaar pastoor in de Oud-Katholieke Kerk.
In zijn tienerjaren probeerde hij een half jaar atheïst te zijn.
Tevergeefs. „Het atheïsme zat in mijn hoofd, maar niet in mijn hart.”
Het is een week voor Hemelvaart als pastoor Harald Münch een minikerkdienst houdt in de Oud-Katholieke Kerk in IJmuiden. De zondagse
vieringen zijn onlangs met een beperkt aantal kerkgangers weer van start
gegaan. Iedere woensdagochtend is er een aanvulling op de reguliere
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dienst. In een klein half uur worden enkele bezoekers - met mondkapjes
en voldoende afstand - bemoedigd. „We zullen ons door tegenslagen niet
omver laten duwen.”
Onbegrijpelijk
Donderdag is het Hemelvaart. Tien dagen later is het Pinksteren. Het zijn
relatief onbekende feesten voor niet-gelovigen. „Ik denk dat ze onbekend
zijn, omdat ze onbegrijpelijk zijn”, legt de van origine Duitse pastoor uit.
„We kennen ze vooral, omdat we vrij zijn. Iedereen kan zich met de
geboorte van een kind nog in Kerstmis vinden. Pasen wordt al wat
moeilijker, omdat het om een wonder gaat. Om Pasen is een hele cultuur
van paashazen en paaseitjes gemaakt. Dat hebben Hemelvaart en
Pinksteren niet. Het zijn de feesten voor gelovigen.”
Voor Münch zijn Pasen, Hemelvaart en Pinksteren feesten die niet los
van elkaar gezien kunnen worden. „Het grote feest dat Christus niet
dood is gebleven, maar verrezen is, is opgesplitst in de drie feesten. Ten
diepste gaat het erom dat Jezus ons nabij is. Met Pasen vieren we dat Hij
niet in het graf gebleven is. Hij is teruggekomen in het leven.’’
Verlengstuk
,,Hemelvaart is voor mij het directe verlengstuk daar van. Jezus is naar
de Vader gegaan, Hij heeft aarde en hemel doorreisd. Hij heeft ons na
Zijn hemelvaart niet als wezen achtergelaten. Met Pinksteren vieren we
dat de Heilige Geest ons leven is binnengekomen.”
Al bijna dertien jaar is de Engelmunduskerk aan de Koningin
Wilhelminakade in IJmuiden de woonplek van Münch en zijn vrouw
Martina. In 1988 besloten ze samen, met hun vier jongens, Duitsland
achter zich te laten. „We leven al veel langer in Nederland, dan we ooit
in Duitsland hebben gewoond”, vertelt Münch (63).
Ze kozen destijds bewust voor de Oud-Katholieke Kerk in Nederland.
,,We zochten een kerk met historische wortels. Een kerk moet een traditie
hebben. In Duitsland zijn de oud-katholieken groter dan in Nederland,
maar is er minder historische binding. Het is daar meer een protestkerk,
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gestart als protest tegen het dogmatisme en centralisme van de RoomsKatholieke Kerk. Als een kerk uit protest ontstaat, heeft het een wat
negatieve sfeer. Ik geloof niet dat je kunt leven door tegen iets te zijn.”

,,We zullen ons door tegenslagen niet
omver laten duwen.’’
© Foto United Photos/Paul Vreeker

Verbinding
Münch en zijn vrouw willen vooral leven vanuit positiviteit en
verbinding. De oud-katholieke beweging in Nederland sloot daarom
beter aan bij hun leefwijze. „De Nederlandse oud-katholieken zitten
tussen protestants en rooms-katholiek in. Meer in het midden, heel
aangenaam. Aan de buitenkant zijn we erg katholiek. Maar we hechten
waarde aan Bijbelse verkondiging en vrouwen mogen ook verkondigen.
Dat is meer protestants.”
De oud-katholieken tellen zo’n tienduizend gelovigen die door heel
Nederland verspreid zijn. „Verhoudingsgewijs is het een kleine kerk. Dat
geeft een hechte menselijke binding. Zonder benauwend te zijn.”
In Nederland woonde het gezin Münch eerst vijf jaar in Arnhem. „We
hebben twee jaar nodig gehad om de taal en de cultuur te leren.” Na
Arnhem verhuisde de familie naar Egmond aan Zee, waar ze vijftien jaar
woonden. Nu alweer bijna dertien jaar in IJmuiden. Ook zat Münch acht
jaar in het landelijke bestuur van de kerk.
Atheïsme
De pastoor groeide in Frankfurt op. Hij komt uit een rooms-katholiek
gezin en was altijd bij de kerk betrokken. „In 1976 was er in Duitsland
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een grote kerkverlating. Ik was een jaar of zestien. Alle kinderen in mijn
gymnasiumklas stopten met geloven. Als de meesten een andere kant
opgaan, dan denk je bij jezelf dat er iets aan je mankeert als je blijft.”
Dus stopte de jonge Münch ook met geloven. „Ik ging bewust niet
bidden, ik stopte met kerkelijke activiteiten en wilde geen misdienaar
meer zijn. Ik ging andere boeken dan de Bijbel lezen. Dat gevoel van
geloven ging alleen niet weg. Het atheïsme zat in mijn hoofd, maar niet
in mijn hart. Uiteindelijk gaat het in het mens-zijn en in het geloof ten
diepste om de kwaliteit van je relaties. Hoe beter je relatie met God
wordt, hoe beter de relaties met jezelf en met je medemens worden. De
woorden die ik nu gebruik om dit te beschrijven, kende ik dertig jaar
geleden trouwens nog niet. Ik besef me de laatste jaren dat het in de kerk
en in het geloof gaat om de kwaliteit van relaties.”
Na een aantal maanden het atheïsme te hebben onderzocht, had hij een
lang en goed gesprek met een Griekse professor. „Hij verwees me terug
mijn roots van de oud-katholieken. Mijn grootmoeder was een oudkatholiek, dus ik wist wat het was. En een oudoom van mijn
grootmoeder was een van de oprichters van de Oud-Katholieke Kerk in
Duitsland. Het zit dus in onze familie.”
Nood
Na het gymnasium deed Münch de vervangende dienstplicht. Daar
ontdekte hij zijn wens om pastoor te worden. „Bahnhofsmission heette dat
in het Duits. Een totaal verkeerd woord, want het was geen missie. Ik
werkte op een sociale inrichting waar reizigers werden opgevangen. Van
drugsverslaafden en zwervers tot vluchtelingen en mensen met een
beperking. We hadden een slaapzaal voor noodgevallen, dan konden
mensen drie dagen bij ons blijven.’’
,,Het was een intense tijd. Ik heb veel geestelijke nood en psychisch lijden
gezien. Als mensen in sociale nood terechtkomen, zit er ook geestelijke
nood achter. Mensen komen dan in een negatieve spiraal, waar ze zelf
niet uit kunnen breken. Ik wilde helpen die spiraal te doorbreken.”
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En dat wil hij nog steeds. „Als pastoor heb ik altijd de neiging om de
pastorale en diaconale kant op te zoeken. Ik ben niet zo groot in het
bestuurlijke. Wij hebben altijd mensen in huis die gestrand zijn, soms
voor een paar dagen, soms enkele maanden. Een paar broodjes en geld
geven zou voor mij te simpel zijn. Ik wil mensen helpen aan een
geestelijke basis.’’
Gedragen
,,God is er gewoon. Ons probleem is dat we met onze rug naar Hem
toestaan. We kijken vaak de verkeerde kant op. Geloof maakt jou niet
materiaal rijker en de ups en downs veranderen niet, maar je voelt je
gedragen. Natuurlijk twijfel ik ook weleens. Soms ben ik boos en de kluts
kwijt, maar het raakt niet aan de basis van mijn geloof.”
Münch studeerde later theologie in Bonn. Daar leerde hij zijn vrouw
Martina kennen. In het studentenhuis woonde zij op de begane grond,
hij op de eerste verdieping. Ze zijn dit jaar 37 jaar getrouwd. Toen de
kinderen jong waren, maakten ze de overstap naar Nederland. „Eind
jaren tachtig was de verhouding met Duitsland nog erg moeilijk. Jaarlijks
rond Dodenherdenking en Bevrijdingsdag werden onze kinderen in
elkaar geslagen. Onze jongste kreeg een keer hondenpoep in plaats van
snoep. We hebben veel discriminatie meegemaakt. Gelukkig is dat
veranderd.”
Laatste woord
Met alles wat Münch doet, blijft hij zijn blik op Christus gericht houden.
„Hemelvaart leert mij dat ik als mens níet opgesloten zit in deze wereld.
Mijn leven eindigt niet in het niets. Ik volg een weg die mij omhoog leidt.
Daardoor hebben bijvoorbeeld pijn en verdriet niet het laatste woord;
maar het licht, de warmte en de liefde van Gods hemelrijk hebben het
laatste woord.”
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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 28 juli via:
e-mail: kruispunt.okijmond@gmail.com of
kastje kopij Kruispunt achter in de kerk
Het volgende nummer verschijnt omstreeks 5 augustus 2021.
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