PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND
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oktober 2021

‘Dankbaar zijn – danken’
‘Danken’, waarom en waarvoor? Wat we ook nodig hebben: ik kan het
kopen, ik heb ervoor gewerkt, ik hoef niemand daarvoor dankbaar zijn.
Door mijn arbeid en mijn eigen geld heb ik alles gekregen. Er wordt mij
niets cadeau gegeven.
Aan wie niets wordt cadeau gegeven, of wie zich niets cadeau laat geven,
die heeft ook niets waarvoor hij kan danken. Zo iemand vergelijkt altijd
prestatie en prijs met elkaar. En wanneer hij niet uitkijkt gaat hij evenzeer
de verhouding tussen mensen zo bekijken. Wat levert het op?
Toch, de rekening gaat niet op. Vreemd, wij schaffen meer en meer
spullen aan, maar raken niet het gevoel kwijt, dat wij de kern missen, om
door het belangrijkste in het leven bedrogen te worden. Zo dicht ligt alles
naast elkaar:
Volheid en leegte, voldaan en ontevreden, rijkdom en angst, succes en
teleurstelling. Wij ervaren dat we van de dingen van het leven die wij
kunnen kopen, de ‘levens-middelen’, niet te veel mogen verwachten.
Zin en waarde aan ons leven kunnen ze niet geven!
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Maar er is nog een andere reden waarom mensen in onze dagen vaak
moete hebben met dankbaarheid.
Bij het zien van de beelden van al die mensen die onder erbarmelijke
omstandigheden op de vlucht zijn. Weg uit hun vaderland, en uit de
dorpen en steden waar zij thuis waren, en die zij waarschijnlijk nooit
meer terug zullen zien. Deze mensen willen liever schreeuwen, hardop
gillen, uit angst en vertwijfeling, over onrecht en geweld.
God is door Jezus naast de Plaats van hen gaan staan die schreeuwen en
roepen. Hij heeft melaatsen genezen, blinden de ogen geopend. Waar
mensen in de nabijheid van de dood waren en hun hoop hadden
begraven, daar schiep Hij opnieuw leven. God geeft ons mensen een
reden om Hem te danken, ook ten aanschouwe van de dood, de ellende
van mensen op de vlucht en het geweld van krankzinnigen.
God is ook nu al bezig het leven te herstellen. Daarom komen wij bij
elkaar en vieren wij onze dank, ‘eucharistie vieren’. God zij dank, dat Hij
ons Christus heeft gegeven. God zij dank, dat Hij er is. God zij dank, dat
Hij begonnen is de wereld te genezen. Hij geeft ons alle redenen, God
voor het leven te danken.
Van harte wensen wij u een gezegende tijd,
Pastores H. Münch en M. Liebler-Münch

Bloemen- en dankdienst 2021
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ROOSTER VAN KERKDIENSTEN

Zo.

10-10 10.00 uur Zondag na Pinksteren 23, eucharistieviering
Kinderkerk

Wo.

13-10 9.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken

Zo.

17-10 10.00 uur Zondag na Pinksteren 24, eucharistieviering
Kinderkerk, koffiedrinken

Wo.

20-10 9.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken

Zo.

24-10 10.00 uur Zondag na Pinksteren 24, eucharistieviering
Kinderkerk

Wo.

27-10 9.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken

Zo.

31-10 10.00 uur Allerheiligen, eucharistieviering, Kinderkerk

Di.

02-11 19.00 uur Allerzielen, eucharistieviering

Wo.

03-11 9.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken

Zo.

07-11 10.00 uur H.Willibrord, eucharistieviering
Kinderkerk, Gemeentevergadering, koffiedrinken

Wo.

10-11 9.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken

Za.

13-11 Priesterwijding Johannes van Riessen met (livestream)

Zo.

14-11 Geen dienst, kerk gesloten

Wo.

17-11 9.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken
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Zo.

21-11 10.00 uur Laatste zondag kerkelijk jaar,
Eucharistieviering, Kinderkerk, Adventskransen zegenen,
koffiedrinken

Wo.

24-11 9.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken

We mogen

weer!

BIJ DE KERKDIENSTEN
Na de eucharistieviering op 7 november houden wij weer onze
Gemeentevergadering waar het reilen en zeilen van onze parochie en de
komende landelijke synode van onze kerk wordt besproken,
Zaterdag 13 november wordt
Johannes van Riessen, zoon van deze
parochie, om 14 uur in onze kerk
gewijd. We veronderstellen dat naast
vele gasten ook de parochie
aanwezig zal zijn. En een aantal
parochianen zal ook op zondag
14 november naar Krommenie
willen trekken om daar de eerste mis
van Johannes bij te wonen. Daarom
hebben we besloten dat de
eucharistieviering op zondag 14
november om 10 uur in onze kerk
uitvalt.
Al vele jaren zingt het Hoornse Byzantijnse Koor een keer per jaar bij
ons. Vroeger in de Adelbertuskerk en de afgelopen jaren in de
Engelmunduskerk. Helaas is het Byzantijnse koor uit Hoorn tijdens de
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lockdown gestopt. Toen heeft ons eigen parochiekoor o.l.v. Marlie Durge
besloten zelf een aantal Slavische gezangen uit de Orthodoxe kerk in te
studeren. Daarom hebben we dit jaar op de laatste zondag van het
kerkelijk jaar, 21 november, om 10 uur een viering met orthodoxe
gezangen zoals gewend bij ons in de kerk. Maar wel door ons eigen koor
ter gehore gebracht. Wat een prestatie. Bij voorbaat al dank,
parochiekoor.
Op zaterdag 20 november tussen 14 – 16 uur is er weer adventskransmaken in de Bolder. Iedereen is uitgenodigd van binnen of van buiten de
parochie, jong of oud. Wie wil kan deze kransen op zondag 21 november
tijdens de eucharistie laten zegenen.

Op zondag 19 december s’ middags om 16 uur proberen we een KerstSing-A long te organiseren i.p.v. de adventsservice op de 1e Advent.
Ons koor zal dan samen met zangers van buiten advents- en
kerstliederen zingen, met ruime gelegenheid voor de toehoorders om
mee te zingen.

U bent al sinds enkele weken uitgenodigd in de zondagse vieringen alle
delen van de misgezangen mee te zingen. Er zijn twee redenen voor: ten
eerste verhoogt het de betrokkenheid van alle kerkgangers bij de viering,
en ten tweede verlicht het de taak van het koor, omdat niet alle
koorzangers elke zondag aanwezig zijn en het vaak een zware klus voor
de zangers is de hele gemeende mee te trekken.

UIT DE PAROCHIE
Graag wil ik u op deze plaats enkele nieuwe gezichten in de kerk even
voorstellen:
Vanaf 1 oktober van dit jaar hebben Jorge en Rafaela Margaca het beheer
van de Bolder op zich genomen. Ze hebben twee kinderen en zijn vele
jaren geleden uit Portugal naar Nederland gekomen. Vroeger hadden ze
een eigen restaurant en sinds twee jaar komen zij bij ons in de kerk.
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Voor informatie over het gebruik van De Bolder: email
okbolder@gemail.com 06 87177414 (zie ook de achterpagina van dit
Kruispunt).
Met ingang 1 september hebben we ook een nieuwe tweede
penningmeester. Het is Heleen Kersbergen. Zij is getrouwd met Dick
Pruis van de voormalige witgoedwinkel naast Vomar in IJmuiden en
woont in Driehuis. Zij zal de boekhouding van de parochie doen.
Enige tijd geleden heeft zich ook de familie Lulashi bij onze gemeente
aangesloten. Zij zijn een aantal jaren geleden uit Griekenland naar
Nederland gekomen. Ze hebben vier dochters. Een van de dochters helpt
mee in de kinderkerk. Haar zusje bezoekt de kinderkerk en een zusje zit
bij de groep aannemelingen.
Op de eerste zondag van oktober zijn wij na anderhalf jaar weer met
koffiedrinken na de kerkdiensten begonnen. En wel op de eerste en
derde zondag van de maand. Zoals het in het jaarrooster is aangegeven.
Eind 2019 waren we met een serie avonden over het geloof begonnen.
Deze serie heet Mensen-van-de weg. We begonnen om 18.30 met
gezamenlijk eten en daarna volgde een verdieping aan de hand van een
van de sleutelmomenten uit het leven van Jezus. Twee keer moesten we
onze bijeenkomsten stilleggen i.v.m. de lockdown. Op maandag 18
oktober willen wij weer beginnen. De volgende avonden zijn op 8
november en 29 november. We komen in de Bolder bijeen. Begin 18.30
uur met een eenvoudige maaltijd. Iedereen is van harte uitgenodigd.
Graag van tevoren opgeven i.v.m. de maaltijd.
De oecumenische leeskring is ook weer gestart. We lezen ‘Ik zocht
Allah, en vond Jezus’ van Nabeel Qureshi, een aangrijpend
levensverhaal. De volgende bijeenkomsten zijn: zie blz.10
.
De Bijbelkring komt in de Bolder bij elkaar op vrijdag om 14.00 uur. En
we lezen de Bijbelteksten van de daaropvolgende zondag. Voor data: zie
blz.9.
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De Jonge Volwassenen komen op vrijdag om 20 uur een keer in de
maand in de Bolder bij elkaar. Het is een combinatie van gezelligheid en
een gespreksonderwerp meestal aan de hand van de Bijbel. De volgende
data zijn:
29 oktober, 26 november en 10 december. Op deze avond doen we iets
bijzonders we houden een ‘kerstadventssinterklaas’diner. Wil je mee
doen?
Er zijn een aantal jongeren die zich misschien volgend jaar willen laten
vormen. We komen om de vrijdag om 20 uur in de pastorie bijeen. Op
het moment kijken we de serie ‘Good Omen’.
Ook om de vrijdag komt om 19 uur een groep jongeren bij elkaar die
aangenomen willen worden.
In de bloemen/oogstdienst hebben we een aantal misdienaars geëerd
vanwege hun jarenlange inzet: Roelof-Jan 50 jaar, Caroline 40 jaar,
Sandra 30 jaar en Marieke 20 jaar.
Uit de ziekenploeg kan ik het volgende vermelden:
Gre Zwart heeft in september haar middenvoet gebroken en moest een
paar weken in de rolstoel door het leven rollen, maar ze is weer hersteld.
Joke Wennis heeft in augustus haar scheenbeen en allebei de knieën
gebroken. Gezien de leeftijd wilde men haar niet opereren. Maar zij is nu
in Velserduin en krijgt fysiotherapie. En wonder boven wonder, het helpt
heel goed. Ze kan weer staan en de knieën buigen en er is de hoop dat ze
tegen de kerst weer naar haar stek in Velsen-Zuid kan terugkeren.
Met Jan Groen gaat het helaas wat minder. Hij woont nu in de Hoge
Berg in de Trompstraat, IJmuiden. Zijn slaapritme is ernstig verstoord en
het duurt een tijdje voordat je goed contact met hem kunt leggen.
Ten slotte nog een dringende oproep.
We zoeken met klem nog een eerste penningmeester. Heleen doet de
boekhouding maar we hebben iemand nodig die zich over het financiële
beleid buigt: het vermogen, kerkbalans ed. We zitten echt in de
problemen en we zijn erg dankbaar als iemand bereid is ons te komen
steunen.
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En ook de kinderkerk heeft nog juffen nodig. Nanda doet het op het
moment alleen. Maar ook zij wil een keer vrij hebben of kan ziek worden.
Met hartelijke groeten en tot ziens,
De pastores

VANUIT HET KERKBESTUUR
Uit de 91e kerkbestuursvergadering van 16 augustus 2021
Er zijn wijzigingen in de samenstelling van het kerkbestuur. Op zondag 3
oktober worden de nieuwe kerkmeesters benoemd, afscheid genomen
van de scheidende penningmeesters en jubilarissen gehuldigd en de
nieuwe beheerders Bolder, het echtpaar Margaca, worden voorgesteld.
Bolderbeheer: Er is een nieuwe beheergroep voor De Bolder.
Reservering van De Bolder gaat per mail aan:
bolderbeheer.okijmond@gmail.com Pastorale berichten, tijdens de
vakantie van de pastores kunnen pastorale zaken voortaan worden
doorgegeven aan Caroline Krab of Roelof-Jan Rill. Zij zorgen dat het in
de afkondigingen komt en melden het bij de dienstdoende pastoor.
Doorgeven per mail: sociaal.okijmond@gmail.com Priesterwijding: Op
13 november wordt Johannes van Riessen in onze kerk tot priester
gewijd. Hij ontvangt een mooi cadeau van onze parochie. Op 14
november vervalt de dienst in onze kerk. Pastoraat: Het kleed van de
uitvaart-baar wordt vervangen. Vanaf 3 oktober is er weer koffiedrinken
na de viering. Een nieuw ingestelde culturele commissie gaat activiteiten
ontwikkelen waarmee de parochie zich meer zichtbaar naar buiten kan
presenteren. De bloemengroep heeft er nieuwe leden erbij. Achter in de
kerk hangt een kastje voor een bijdrage t.b.v. de bloemen van het altaar.
Techniek: kleine technische en sanitaire voorzieningen zijn vernieuwd.
Financiën: overdracht aan de nieuwe penningmeester, de jaarrekening
van 2020 en de kascontrole zijn besproken. Rondvraag: geen punten
Uit de 92e kerkbestuursvergadering van 6 september 2021
Kerkbestuur: bestanden (verslagen, overzichten etc.) worden voortaan
opgeslagen in de Google Drive van het kerkbestuur-account. De nog
oudere papieren bestanden bevinden zich in dozen op de kerkzolder.
Taakverdeling tussen pastores Harald en Martina vindt u elders in dit
Kruispunt. Digitaal collecteren: we gaan over tot het aanbieden van deze
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betaalmogelijkheid voor wie liever niet met contant geld betaalt. Zie de
toelichting elders in dit Kruispunt. Pastoraat: er starten 3 nieuwe kleine
leringgroepen. Gebouwen: er is een bevestigingsmail van de landelijke
kerk voor zonnepanelen. In De Bolder zijn beide keukens aan vervanging
toe. Techniek: kapotte tl-balkjes op het koor zijn vervangen door LEDverlichting. De wifi in de kerk is nu goed. De priesterwijding van
Johannes kan per livestream via YouTube worden uitgezonden.
Rondvraag: Er is een legaat ontvangen waarvoor een mooie bedankbrief
wordt verstuurd. De hangers in het orgel moeten met spoed worden
gerepareerd vóór het afscheid van Wim Mensink op 12 september. De
vaste organist van het parochiekoor verhuist naar het oosten van het
land. Met ingang van zondag 3 oktober is er weer om de week
gezamenlijk koffiedrinken.
Namens het kerkbestuur, Marlie Durge

N.B. Vergeet u de Gemeentevergadering op
7 november niet?
Bedankje
Hierbij willen wij iedereen die ons, persoonlijk en schriftelijk, heeft
gesteund na het overlijden van onze moeder Siena van Heijst-Wenning
hartelijk bedanken. De uitvaart was precies zoals zij het had gewild.
Hiervoor ook nogmaals dank aan pastoor Münch en het koor, wat samen
met haar zusje Elly Kuiter vol overgave haar (zelf uitgekozen) favoriete
liederen zong. We missen haar, zij was de liefste.
Lucy, Dick en Ineke van Heijst

Bijbelkring op de vrijdagmiddag.
Op vrijdagmiddag om de 14 dagen komen een aantal parochianen in de
Bolder ’s middags om 14:00 uur bijeen om o.l.v. de pastoor Harald
Mūnch een gedeelte uit de bijbel nader te beschouwen. Gekozen is om
de lezingen van de komende zondag (zondagen) van een toelichting te
voorzien. De aanwezigen kunnen daarover vragen stellen of hun visie
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op betreffende tekst (teksten) geven. Het groepje bestaat uit ongeveer
zeven personen, maar meer belangstellenden zijn altijd welkom.
De volgende data zijn: 8 oktober, 22 oktober, 5 november, 19 november
en 3 december.

Oecumenische Leeskring.
Op de andere vrijdagmiddag vindt de Leeskring plaats, waarbij naast
enkele leden van onze parochie ook deelnemers van andere kerken aan
meedoen. De kring komt afwisselend in De Bolder of de
RK. Pastorie in Driehuis bijeen. Op dit moment leest en
bespreekt men het boek “Ik zocht ALLAH, en vond
JEZUS” van de bekeerling Nabeel Qureshi (Uitg. KOK
Utrecht). We zijn op het moment met z’n dertienen
maar ook bij deze groep zijn belangstellenden van harte
welkom.
De volgende bijeenkomsten zijn op:
15 oktober Driehuis, 29 oktober IJmuiden, 12 november Driehuis en 26
november IJmuiden.

Culturele Commissie
Naar aanleiding van de voorbereiding van het werkbezoek van de
bisschop en de bespreking van het nieuwe beleidsplan in het kerkbestuur
werd de wens geuit naar meer culturele activiteiten die niet alleen aan de
eigen parochianen zijn gericht. Daarom hebben we vanuit het
kerkbestuur een culturele commissie gevormd en op zondag 19
september, kwam na de kerkdienst, deze commissie voor het eerst bijeen.
Marlie Durge, Henk Groen, Greetje Broek-Prins, Jacob Brakenhoff en
pastoor Harald Mūnch bespraken welke activiteiten buiten de
kerkdiensten om vanaf de komende winter georganiseerd kunnen gaan
worden. De volgende suggesties werden o.a. genoemd. En we zullen
kijken in hoeverre wij die kunnen realiseren:
Op zondag 19 december in de late middag een Kerst-Sing-Along bij ons
in de kerk;
Woensdag 2 februari om 15 uur een dia middag in de Bolder over OudIJmuiden voor de bewoners van deze wijk en allen die belangstelling
hebben met muziek uit de jaren 50 en 60;
In de vastentijd weer ‘film kijken in de kerk’;
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Orgelconcert t.g.v 100-jarig jubileum van het kerkorgel komende zomer;
Avond met een spreker over een religieus of maatschappelijk onderwerp
in het najaar.
De commissie staat open voor suggesties en ideeën vanuit de parochie.
In een volgend Kruispunt leest U een concrete uitwerking van deze
plannen.

OK Mannenvereniging op Forteiland.
Dinsdag 14 september hebben ongeveer 20 leden van de OK
Mannenvereniging ‘s- avonds een bezoek aan het Forteiland gebracht.
Het Forteiland IJmuiden is een onderdeel van de Stelling van
Amsterdam. We werden om 19.30 uur met de speciale pont van de Kop
van de Haven naar het Forteiland gebracht, waarna twee gidsen (o.a.
Henk Tol) elk een groep van 10 personen een uitgebreide rondleiding
hebben gegeven. De bouw van het fort begon in 1881 en was gereed in
1888. In dat jaar werd ook de eerste Oud Katholieke kerk in IJmuiden
gewijd (huidige Thalia). De gidsen toonden originele elementen
(bijvoorbeeld de keuken, bakkerij, slaapzalen, wasruimten, latrines,
sleutelgangen) van het fort. Ruim 400 militairen zijn er wel in het fort
ingekwartierd geweest. Indrukwekkend was het formaat van de koepel
galerij met een dak van speciaal gietijzer. Dat gaf ook een indruk van de
omvang van de toentertijd opgestelde kanonnen en werkzaamheden om
granaten en kardoezen (kruit) te prepareren en te transporten naar de
kanonnen. Al met al zeer indrukwekkend. Een van de Duitse bunkers
met een geweldig uitzicht op de havenmond was ingericht als een
gezellige vergaderzaal of om eventueel te dineren. Na de rondleiding
was er nog een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een
drankje, verzorgd door Roel Huisman. De beheerorganisatie PBN van
het forteiland was een belangrijke sponsor voor dit uitje waarvoor wij
hen zeer dankbaar zijn. Rond 22.30 uur bracht de pont ons weer naar de
Kop van de Haven. Het was een interessante en gezellige avond
verzorgd door Roel Huisman, waarvoor dank.
Jaap Wijker

- 11 -

Aktiva
15 September! Voor het eerst in 1,5 jaar kwamen wij weer bij elkaar voor
het nieuw seizoen van Aktiva. Fijn dat het weer kon!
Met enkele wijzigingen is het programma hetzelfde als in seizoen ’20-’21.
Voorzitter van de avond was Liesbeth van der Laan, zij memoreerde in
haar openingswoord dat er veel gebeurd is in de afgelopen anderhalf
jaar. Verdrietige en feestelijke dingen.
Bertje van der Leek, een trouw en betrokken lid, is overleden. Ze was er
altijd, ook toen het niet meer zo goed met haar ging. We zullen haar
missen op onze avonden.
De man van Marry Baars is na een moeilijke tijd overleden en de partner
van Jopie Broekhuizen is door corona overleden. Jopie woont nu in de
Moerberg. Corrie Eggermont is verhuisd naar het W.F. Visserhuis.
Alie Pols heeft een lintje gekregen voor haar vele werk als vrijwilliger.
Joke en Aad de Koning, Liesbeth en Johan van der Laan, Marianne en
Hans van de Pieterman en ook Jaap en Wil Wijker vierden dat zij 50 jaar
waren getrouwd.
Er was een korte jaarvergadering waarin voornamelijk de financiën
werden besproken. Helaas moest Thea Carati, één van de oprichtsters
van onze vereniging vanwege haar hoge leeftijd afscheid nemen.
Het bestuur werd bedankt voor de aandacht en attenties die zij tijdens de
lockdown aan de leden hebben gegeven. Hierna werd er gekiend.
1,5 Jaar waren wij niet bij elkaar geweest,
maar eenmaal binnen in De Bolder was het
of wij vorige maand nog bij elkaar geweest
waren.
Wij als bestuur kijken uit naar de rest van
het seizoen en hopen op veel gezellige en
interessante avonden met elkaar.
Wij hebben er veel zin in!
Het bestuur
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Seniorencommisie
Na het succes van het gezamenlijk koffiedrinken in De Moerberg
ging de Seniorencommissie in september koffiedrinken met onze
geloofsgenoten in het W.F. Visserhuis. Ook hier was het weer gezellig,
kwamen de verhalen los en werd het bezoek zeer gewaardeerd!

Digitaal collecteren
Veel lezers van het Kruispunt zullen misschien denken van wat gaan we
nu weer doen als ze de titel van dit stuk lezen. Moet ik nu ook al in de
kerk gaan pinnen of worden de collectes digitaal! Ik kan u geruststellen
voor de meeste kerkbezoekers veranderd er niets maar de wereld van de
technologie om ons heen verandert snel en daar hebben wij als parochie
vroeg of laat mee te maken.
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Het is een gegeven dat we steeds minder contant betalen of contant geld
bij ons hebben. Die ontwikkeling zal steeds verder gaan en het
Kerkbestuur heeft onderzocht welke mogelijkheden er nu of in de naaste
toekomst zijn om parochianen die dat willen digitaal aan de collectes bij
te kunnen laten dragen. Van alle landelijke kerken wordt al in 25% van
de parochies een vorm van digitaal collecteren gebruikt. De methodes
variëren van een chip in de collecteschaal waarmee je met je smartphone
kunt betalen door deze langs de collecteschaal te halen of via het
bekende Tikkie.
Betalen met een Tikkie is betalen via een QR-code die gescand wordt
door de camera op je smartphone. Het Kerkbestuur wil het digitaal deel
nemen aan collectes ook mogelijk maken en heeft na rijp beraad besloten
om een proef te starten waarbij het mogelijk is om via QR-codes deel te
nemen aan collectes. QR-codes kunnen voor veel doelen worden
gebruikt, denk bijvoorbeeld aan de QR-code in de Corona app die je nu
op veel plaatsen moet laten zien om aan te tonen dat je bent
gevaccineerd. Omdat wij geen zakelijke bankrekening bij ABN-AMRO
hebben kunnen wij Tikkie niet gebruiken maar dat is geen belemmering
om QR-codes voor betalingen te gebruiken. Hierna wordt beschreven
hoe digitaal collecteren via QR-codes werkt en gebruikt kan worden.
De QR-code voor een bepaalde collecte wordt door de penningmeester in
de vorm van een betaalverzoek gegenereerd. De gegenereerde QR-code
is maximaal een maand geldig en het te betalen bedrag kan variëren van
“zelf een bedrag invullen” of “een door de penningmeester vastgesteld
bedrag”. In onze situatie zal het bedrag van de QR-code altijd door de
betalende parochiaan zelf ingevuld kunnen worden en wijkt daarmee
niet af van wat men nu doet door contant geld in de collecte schaal te
leggen. De QR-codes zullen worden afgedrukt op de liturgie briefjes en
de tekst onder de QR-code geeft aan waarvoor de collecte is, dus
bijvoorbeeld “1e collecte 19-10-2021” of “Bijzondere collecte voor missie
Sint Jozef 26-10-2021”. Op de liturgie briefjes kunnen dus meerdere QRcodes worden afgedrukt die dan kunnen worden gebruikt. Dit hoeft niet
direct in de kerk tijdens de dienst maar kan ook na afloop van de dienst
of thuis worden gebruikt.
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Het is ook mogelijk dat een QR-code op een A4 wordt gedrukt dat bij de
uitgang wordt opgehangen en bij het verlaten van de kerk kan worden
gescand. Ook zullen QR-codes voor collectes of speciale doelen op de
website van de parochie worden geplaatst. De tekst onder de QR-code
geeft aan voor welk doel de collecte via die QR-code is. Invoering van
QR-codes zal pas plaats vinden nadat dit in het Kruispunt is
gepubliceerd en kenbaar worden gemaakt in de mededelingen.
Hoe kan ik de QR-code nu gebruiken om aan collectes bij te dragen? Een
QR-code wordt gescand met de camera app van de smartphone. Het
resultaat wordt getoond in afbeelding 1. De gebruiker tikt nu op de
getoonde tekst in afbeelding 1. Het scherm in afbeelding 2 toont het
resultaat van deze actie.
Het getoonde scherm in afbeelding 2 toont de optie om aan te geven met
welke app de betaling verder kan worden verwerkt. In dit geval zou het
met de bank app van ING kunnen omdat het verzoek van onze ING
rekening afkomstig is. Als de ING bank app op de smartphone
beschikbaar is dan kan die worden gebruikt. Om problemen te
voorkomen met andere bank apps moet de gebruiker die niet de ING
bank app heeft kiezen om de betaling uit te voeren met een browser. In
dit voorbeeld de Firefox browser maar het kan ook Chrome van Google ,
Safari van Apple of een andere browser zijn. Tevens kan men aangeven
of dit soort transacties eenmalig met die browser kan worden gedaan of
altijd. Als op het veld van de browser wordt getikt wordt het scherm
getoond in afbeelding 3.
De gebruiker vult op het scherm van afbeelding 3 het gewenste bedrag in
voor de collecte en kiest zijn bank uit het overzicht dat wordt getoond als
op het pijltje bij ABN-AMRO wordt geklikt. Als op de gewenste bank is
geklikt wordt de inlog pagina van die bank getoond en kan de gebruiker
verder de betaling afronden zoals gebruikelijk bij internet bankieren of
bij online aankopen.
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Afbeelding 1

Afbeelding 2

Afbeelding 3

QR-codes worden al met succes gebruikt in de Oud-Katholieke parochie
in Amsterdam. Door gebruik te maken van QR-codes die ook op de
website van de parochie zullen worden gepubliceerd verwacht het
Kerkbestuur dat het hiermee voor diverse kerkgangers en thuisblijvers
makkelijker wordt om zonder contant geld deel te nemen aan collectes.
Hieronder een QR-code speciaal voor dit artikel gemaakt dat
geïnteresseerden kunnen gebruiken om te testen of gebruik van de QRcode met hun smartphone werkt. Als het werkt zoals beschreven kan
men stoppen als de inlogpagina van de bank van keuze wordt getoond.
Het is ook mogelijk om verder te gaan en een bedrag over te boeken dat
eerder, zie afbeelding 3, is ingevuld.
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Test QR-code Kruispunt

Wijding aartsbisschop Bernt Wallet
Zaterdag 18 september vond in de Grote of St. Lebuïnuskerk te Deventer
de bisschopswijding plaats van Mgr. Bernd Wallet, die daarmee
aartsbisschop van Utrecht werd. Ik had het geluk om ingeloot te zijn en
mocht daar als afgevaardigde van onze parochie daarbij aanwezig zijn.
De wijding had plaats in een bijzondere kerk: de PKN-gemeente van
Deventer verleende welwillende gastvrijheid om deze plechtigheid daar
plaats te laten vinden. In het oude priesterkoor was een altaar opgesteld
en de stoelen waren niet naar de kansel midden in de kerk gericht, maar
stonden richting het altaar, waar de bisschopswijding plaats vond. De
kerk is vernoemd naar de Angelsaksische missionaris Lebuïnus, die
reeds in de 8e eeuw de regio van het IJsselgebied kerstende. Van 1559 tot
1577 fungeerde deze kerk als zetel voor de katholieke bisschop van
Deventer. Daarna volgde de reformatie en kwam de kerk in protestantse
handen.
Een bijzonder gedeelte in de dienst was toen tijdens het zingen van de
Litanie van Allerheiligen de wijdeling plat ter aarde liggend, dit gezang
onderging. Deze litanie was ook heel speciaal: heiligen van onze tijd
werden daarin genoemd: o.a. Dom Helder Camara, Martin Luther King,
moeder Teresa en frère Roger van Taizé. De tekst en muziek waren van
Br. Adri Kortekaas, monnik
uit Egmond.
De wijding werd uitgevoerd
door Mgr. Dirk Jan Schoon,
bisschop van Haarlem en
ook diaken Johannes van
Riessen had een functie in
deze dienst. Hij mocht o.a.
het “Looft en dankt de
Heer” aan het einde van de
dienst ten gehore brengen.
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Elf bisschoppen van met de OudKatholieke Kerk verbonden kerken en
vele priesters luisterden de dienst op.
Zij kwamen in processie de kerk
binnen en onder het zingen van een
plechtig Te Deum werd de dienst
besloten, waarna een receptie in de
kerk volgde. Het was een imposant
gebeuren.
Jacob Brakenhoff

Zondagmiddag 19 september was
de Intronisatie van de pas gewijde
bisschop.
Dit betekent dat de bisschop zijn
zetel in zijn kerk inneemt.
Op de foto klopt de pas gewijde
bisschop op de deur van zijn kerk,
de Gertrudiskathedraal, om binnen
gelaten te worden.
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Icoon
In de eucharistieviering op woensdag 8 september jl. is een icoon met
afbeelding van Maria en Jezus gezegend. Deze icoon hangt in de
gebedshoek achter in de kerk, naast de icoon van de verrijzenis van
Christus. De icoon is door een schilderes uit West-Friesland gemaakt.
Jacob Brakenhoff heeft de icoon in de Abdij van Egmond gekocht en aan
onze parochie geschonken!

AGENDA
08-10
12-10
15-10
18-10
20-10
22-10
29-10
29-10
01-11
05-11
07-11
08-11
09-11
12-11
13-11
17-11
19-11
20-11
26-11
26-11
29-11

14.00 uur
20.00 uur
14.00 uur
18.30 uur
20.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
14.00 uur
11.30 uur
18.30 uur
20.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
20.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
20.00 uur
18.30 uur

Bijbelkring in De Bolder
Mannenvereniging, De Bolder
Oecumenische Leeskring, RK-pastorie Driehuis
Mensen-van-de-weg, De Bolder
Aktiva, De Bolder
Bijbelkring in De Bolder
Oecumenische Leeskring in De Bolder
Jong Volwassenen, De Bolder
Kerkbestuur in De Bolder
Bijbelkring in De Bolder
Gemeentevergadering in De Bolder
Mensen-van-de-weg, De Bolder
Mannenvereniging, De Bolder
Oecumenische Leeskring, RK-pastorie Driehuis
Priesterwijding Johannes van Riessen
Aktiva, De Bolder
Bijbelkring in De Bolder
Adventskransen maken in De Bolder
Oecumenische Leeskring, in De Bolder
Jong Volwassenen, De Bolder
Mensen-van-de-weg, De Bolder
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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
06-87177414 of 06-86055049
e-mail: bolderbeheer.okijmond@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: : H. Tol 0255 5133
H. Groen 06 53793229, J.P. Schoon 06 20959406 (zie het rooster)
Kruispunt: kopij inleveren voor 17 november via:
e-mail: kruispunt.okijmond@gmail.com of
kastje kopij Kruispunt achter in de kerk
Het volgende nummer verschijnt omstreeks 24 november 2021.
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