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PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND
Jaargang 49, nummer 9
maart 2008
Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus . . .
Over enkele dagen vieren wij Pasen. Het mooiste en belangrijkste feest
uit het kerkelijke jaar. Mooi omdat je steeds geraakt wordt wanneer in
een donkere kerk zich langzaamaan het licht verspreidt. Vanaf het
paasvuur springt de vlam van kaars tot kaars. De stemming gaat van de
bedroefde stilte van de stille zaterdag over naar de blijheid en vreugde
van de Paasmorgen. Belangrijk omdat in het paasfeest het hele
christelijke geloof is samengevat. En wel op een wijze die ons helemaal
raakt: verstand en hart.
Christus verrees op de derde dag na zijn begrafenis. De bijbel vertelt
daar alleen maar indirect over: het lege graf, de engelen die de steen
hebben weggerold, de linnen doeken die opgerold zijn. Nergens wordt
het moment beschreven hoe het lichaam van Jezus weer zijn
biologische functies opnam. Maar er zijn de getuigenissen van hen die
de verrezen Christus ontmoetten: de vrouwen die met balsem kwamen,
de twee discipelen op weg naar Emmaüs of de leerlingen bij de zee van
Tiberias.
Volgens de christelijke traditie vertellen deze getuigenissen over een
heel andere soort van ervaring als de „dodenopwekkingen‟ die Jezus
volgens de bijbel tijdens zijn leven verrichte: Lazarus, de zoon van de
weduwe van Naïn of de dochter van Jaïrus. Jezus gaf door zijn woord
en gezag het biologische leven aan deze dode lichamen terug. Net als
bij de wonderbare genezingen lijkt het alsof Jezus tijdelijk de natuurwetten buiten werking stelde. Maar alleen maar tijdelijk. Ieder van hen
die genezen werden of van de doden opgewekt moesten later toch
sterven en waren verder aan ziekten blootgesteld. De gang van de
wereld wordt in wezen niet veranderd.
Maar bij de opstanding gaat het om iets anders. Het gaat om meer. Hier
worden niet de natuurwetten tijdelijk buiten werking gesteld. Het gaat
om het begin van een blijvende verandering. Het gaat om een
verandering van heel de wereld die begint in de diepte van het graf van
Jezus en zich voortzet via de diepte van ons eigen hart. De overwinning
van de dood en de zonde in onze wereld moeten voortkomen uit een
gemeenschap in liefde met de levende God.
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En dat heeft Christus volbracht. Tot in de dood aan het kruis heeft hij
vastgehouden aan zij liefde tot God de Vader. Hij heeft helemaal
afgezien van zichzelf en zijn Vader gezocht. De verrijzenis was daar het
gevolg van. Het kon niet anders. Geen steen of ijzer is sterk genoeg om
Gods liefde tegen te houden. Christus leeft niet meer bij de gratie van
de natuurwetten maar door de verbondenheid in liefde met God. Dat
verkondigen de Paasverhalen.
Het zijn vreemde verhalen met een bijzondere spanning: zichtbaar en
onzichtbaar, werelds en bovenwerelds, stoffelijk en onstoffelijk, bekend
en onbekend. Christus eet vis, hij heeft wonden maar hij gaat door
gesloten deuren en verdwijnt plotseling. Maria Magdalena die eerst
dacht dat hij de tuinman was. De twee discipelen bij Emmaüs die hem
eerst bij het breken van het brood herkenden.
Pasen is een uitnodiging. Een uitnodiging van God om ons leven een
nieuwe fundament te geven. Dat fundament heet liefde tot God. Van
harte wil ik u uitnodigen met ons samen aan dit fundament te werken.
Dat doen wij in de vieringen van de goede week. U doet toch mee?
Met hartelijke groet,
pastoor Harald Münch
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Wat wil ik, terwijl ik roep
in de stilte van de nacht,
een antwoord?
Dat is de vraag niet. De vraag is,
kan ik het antwoord aan als het klinkt:
“Volg mij”?
Want als er iets moet opstaan vannacht
is het onze moed om te doen als hij.
Als er iets moet opstaan
is het onze wil hem te volgen.
Als er iets moet opstaan is het ons geloof
dat „dood ‟niet het laatste woord is.
Als er iets nieuw moet zijn vannacht
is het onze liefde, geboren uit hem,
maar bestemd voor de wereld.
Als er iets moet opstaan vannacht
is het mijn antwoord op: “heb je me lief?”.
En weet wat je zegt als je „ja‟ zegt.
Want het Woord dat is opgestaan zegt:
“OK, da‟s goed. Volg mij!”

(Uit: 2007 - 40 dagen en nog wat…. Stille Zaterdag)
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In Memoriam Bert Wirix

Barmhartigheid en waarheid
Na een strijd van twee jaren tegen zijn ziekte,
is te Haarlem op de morgen van 29
februari bisschop Bert Wirix van Haarlem
overleden in de leeftijd van eenenzestig jaar.
Jan Lambert Wirix-Speetjens koos bij zijn
verkiezing als bisschop in 1994 als
wapenspreuk het visioen "Barmhartigheid en
waarheid, rechtvaardigheid en vrede
ontmoeten elkaar" (Psalm 85, 11). Een motto
hem op het lijf geschreven: het gebrek aan
sociale rechtvaardigheid in deze wereld heeft
hem altijd bezig gehouden en hij was
onuitputtelijk begaan met de individuele
mens. Liefde voor de naaste, aangeduid met
het mooie oude begrip barmhartigheid, stond
voor hem in alles voorop, zo zelfs dat het wel
eens de slagvaardigheid in de weg zat, die zo
nu en dan ook van een bisschop gevraagd
wordt.
Hij bleef op zoek naar waarheid, niet als een
monumentaal begrip, maar als een
hartsgeheim, zo ook in zijn onvoltooide werk
over de oud-katholieke spiritualiteit en
theologie. In wezen was en bleef Bert Wirix
een non-conformist, die onverwachte vragen
bleef stellen aan theologie en aan liturgie. Hij
was wars van iedere vorm van ritualisme of
het zich laten voorstaan op status of ambt.
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Geboren te Neeroeteren (België) op 13 oktober 1946, studeerde hij theologie en
filosofie aan het Groot Seminarie te Luik en de Katholieke Universiteit te
Leuven. Zijn priesterwijding vond plaats op 26 juni 1971.
Van 1977 tot 1984 was hij wetenschappelijk medewerker aan deze universiteit
en promoveerde in 1984 op een proefschrift over christelijke riten en symbolen
bij sterven en uitvaart.
Op het spoor van oud-katholieken
Teleurstelling over het uitblijven van de vernieuwingen binnen zijn kerk na het
Tweede Vaticaans Concilie, bracht hem op het spoor van de Oud-Katholieke
Kerk. Na vele verkenningen en gesprekken maakte hij begin jaren tachtig de
officiële overstap. De oecumenische gezindheid, die hij aantrof in deze kerk,
heeft hij van harte verder uitgedragen. Ook in zijn latere woonplaats Haarlem.
In 1982 kon hij worden aangesteld als docent aan het Oud-Katholiek Seminarie
en assisterend priester in Rotterdam.
Eerst later vond hij een partner voor het leven, Christel Ruts, waarmee hij in
1993 in het huwelijk trad. De beide zonen van 10 en 12 jaar moeten hun vader
nu al vroeg missen.
Een roep tot Haarlem
Een grote ommekeer in zijn leven betekende zijn verkiezing tot bisschop van
Haarlem op 3 november 1994. Slechts met grote aarzeling gaf hij gehoor aan
deze roep van de kerk. Hij werd gewijd in de Bavo te Haarlem op 14 mei 1995.
Zijn wijding was een groot feest, de oude kathedrale kerk zat bomvol. Uit
dezelfde kerk zal hij nu worden begraven.
Heimwee
In zijn hart is zijn liefde voor het Vlaamse land nooit verdwenen, een beetje
heimwee is altijd gebleven. Bert Wirix had een grote liefde voor met name de
beeldende kunst, hij tekende en schilderde zelf graag. Naast wetenschappelijke
publicaties verschenen van zijn hand een gebedenboek en een gedichtenbundel,
die hij zelf illustreerde.
Een goed mens is gestorven. Moge hij in vrede leven bij zijn Heer. Wij zullen
hem missen.
Emile Verhey
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau, 29 februari 2008
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BERICHTEN VOOR BEIDE PAROCHIES
Vastenoffer 2008
Ieder jaar beveelt de landelijke kerk een doel voor het gezamenlijke
Vastenoffer aan, zodat één doel een flink bedrag krijgt, in plaats van
vele doelen een kleinigheid.
Dit jaar mocht de Missie St.Paulus een doel voorstellen: het werk van
de 'Daughters of St.Mary', in de Koptische Kerk van Egypte.
De zusters hebben een instituut voor kinderen en volwassenen met een
lichamelijke en/of geestelijke handicap, die in de maatschappij niet
geaccepteerd worden, en zonder hulp een deerniswekkend bestaan
zouden leiden. Het instituut heet 'House of Progress' (huis van
vooruitgang), maar dan in het Egyptisch. De zusters bieden de pupillen
zorg en onderwijs, gericht op de verwerving van een zelfstandige plaats
in de samenleving.
De zusters zetten zich ook in voor de armste bewoners van het
koptische dorp Beni Khalil. Zij ondersteunen hen met voedsel,
verbetering van de sanitaire voorzieningen, gezondheidszorg en voorlichting. (zie Kruispunt van februari 2008)
Voor beide projecten van de Daughters of St.Mary is veel geld nodig.
In de IJmond zijn vele mogelijkheden om een bijdrage te leveren aan
het Vastenoffer:
- in de offerblokken achter in de kerk;
- via de bank- en girorekeningen van de parochies, onder vermelding
van 'Vastenoffer' (rekeningnummers achter op Kruispunt)
- in de Adelbertusparochie in de spaarpotjes, die uitgedeeld zijn in de
kerk
- in de Engelmundusparochie via de vastenzakjes in Kruispunt, welke
meegegeven kunnen worden aan de bezorgers, of afgegeven in de
kerk
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Nieuwe Bijbelkring
Het is de bedoeling dat er na de zomervakantie een nieuwe Bijbelkring
voor beide IJmond-parochies onder leiding van de pastores Harald
Münch en Robert Frede wordt opgestart. Deze Bijbelkring wordt in de
avonduren gehouden om het ook mensen die werken mogelijk te
maken hieraan deel te nemen.
De vorm van de avonden zal ook afhankelijk zijn van de deelnemers.
Mocht u belangstelling hebben neem dan nu alvast contact op met één
van de pastores (0255-515260 of 0255-510771). Ook als u minder vaak
of nauwelijks naar de kerk komt is deze Bijbelkring bij uitstek geschikt.
Voorkennis is niet noodzakelijk. Tijdens de eerste bijeenkomst zullen we
met elkaar de thema‟s afspreken. Dus: wat u altijd al wilde weten of
altijd al met anderen over de Bijbelse verhalen wilde bespreken – hier
kan het!
De eerste bijeenkomst is in het Adelbertus-centrum na de zomervakantie. Tijdens deze bijeenkomst worden ook de vervolgafspraken
gemaakt. Gedacht wordt aan een tweewekelijkse bijeenkomst op de
dinsdagavonden.
Wisseling van de wacht bij de O.K. Mannenclub
Tijdens de ledenvergadering op 19 februari heeft de O.K. Mannenclub
afscheid genomen van de heer J. Blokland als voorzitter.
Hij heeft, samen met de heer J. Wijker, de O.K. Mannenclub van de
grond gekregen.
Zijn opvolger als voorzitter, Pastoor H. Münch, bedankt hem hiervoor en
begroet hem tevens als lid van de O.K. Mannenclub.
Het secretariaat, dat sinds medio 2007 wordt waargenomen door de
heer J. van der Leek (dit vanwege lichamelijk ongemak van de
toenmalige secretaris de heer T. Kuiter) blijft voorlopig zo.
Voor deze avond was er gelegenheid geweest om foto‟s in te brengen
met als thema de gemeente Velsen. Onder deskundige leiding van de
heren B. van der Kolk, Pastoor H. Münch en J.D. ter Brugge werden
twee foto‟s als beste er uitgehaald.
De 1° prijs was voor de heer T.E. Gouda en de 2° prijs voor de heer
J. Visser.
Onder het genot van een drankje werd de avond afgesloten.
Namens het bestuur
J. van der Leek
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Resultaten Adelbertus-Bazaar van 2 maart jl.
De bruto opbrengst van de bazaar is € 4450,--, een fantastisch bedrag.
Iedereen heel erg bedankt voor de inzet bij het opbouwen/afbreken van
de bazaar, voor het bemensen van de kramen en voor het kopen van
loten voor de loterij en het rad. Dankzij uw aller inzet is het uiteindelijke
resultaat van deze bazaar weer fantastisch.
Prijzen grote loterij:
1e prijs op nr. 1112; 2e prijs 1062; 3e prijs 804; 4e prijs 630. Verdere
prijzen op de nummers: 305, 834, 619, 1096, 298, 521, 102, 767, 22,
413, 369, 244, 153, 395, 505, 405, 220, 1109, 572, 944 en 548.
Boodschappenmand: nr. 670, kleur roze.
Flessenmand: nr. 79, kleur wit.
Prijzen van de Historische Kring:
1e prijs een chocolade paashaas op nr. 10763; 2e prijs een luxe pennenset op nr. 10737 en de 3e prijs een schilderij op nr. 10745.
Inlichtingen prijzen bij Mariska Donker: 023-5392080.
Sponsors:
Mercuur B.V. (W. Gouda) en Tol B.V. Radio- en Televisie Handel,
Schoonheidsspecialiste/pedicure Trudy van Laar en Banketbakker van
Ewijk-Velserbroek.
Namens de bazaarcommissie
N. Roossien-Belfroid, secretaris
HARTELIJK DANK
Een periode van onderzoeken, behandelingen, spanningen over de
uitkomst, afgesloten met een operatie, ligt inmiddels achter mij. Hoewel
nog wat zwakjes in de benen kan ik met optimisme de toekomst
tegemoet treden. Zo hebben de artsen mij verzekerd.
In de meer dan een maand dat deze periode duurde, ben ik verrast met
bloemen, telefoontjes, erg veel mooie kaarten en bezoekjes. Voor zover
ik het al niet wist, is me duidelijk geworden hoe rijk wij als kerk zijn. Het
is een rijkdom die in staat is om ons over de hobbels van het leven te
tillen, zo heb ik ondervonden.
Heel veel dank voor alles, mede namens Nel en de kinderen,
Jan Groen
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Van de redactie

Verzending Kruispunt
De heer Jan v.d. Leek verzorgt al ruim 25 jaar de verzending van het
Kruispunt naar adressen buiten de beide parochiegrenzen. Hij heeft te
kennen gegeven zijn taak te willen beëindigen. Wij respecteren zijn
wens om te stoppen, maar zullen zijn inzet missen.
Wij zijn daarom dringend op zoek naar een opvolger voor deze taak.
Wilt u meer informatie over deze werkzaamheden dan kunt u kontakt
opnemen met de heer Jan v.d. Leek, tel.nr. 0255-513787.
Euro’s, euro’’s, euro’s
Alles lijkt tegenwoordig om euro‟s, om geld, te draaien. Maar niet bij
Kruispunt. Daar gaat het om inzet. Inzet van veel mensen. De mensen
die belangeloos de stukjes schrijven. Anderen die uren besteden aan
tikwerk, opmaak en zo, de vele vrijwilligers, die - soms door weer en
wind - zorgen dat Kruispunt bij u in huis komt. En honderden grage
lezers. Daar gaat het om.
Maar helaas kunnen we niet helemaal aan de euro ontkomen: de
drukker moet betaald worden en de postzegels voor de verre adressen
kosten geld. Dat heeft voor 2007 een tekort opgeleverd. Omdat we
ervan uitgaan dat u graag een goed gevuld, kleurig vormgegeven
Kruispunt wilt blijven ontvangen, durven wij u er even aan te herinneren:
als u misschien af en toe het busje mist, of ver weg woont en een
Kruispunt per post thuiskrijgt, of gewoon als u Kruispunt een warm hart
toedraagt, ons rekeningnummer is 84.10.69.824. t.n.v. Penningmeester
Kruispunt. Dank u wel.
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DWIJ-kollekte 30 maart
STICHTING WIESJE bouwt aan de zorg voor mensen met dementie in
Suriname.
De voorzitter, Gerda Havertong, is zeer betrokken bij deze zaak (wij
kennen haar van Sesamstraat).
In 2005 is het eerst dagcentrum geopend, dit was zo'n succes, dat
besloten is om op niet al te lange termijn een 2e dagopvang te starten.
Ook wordt bekeken of er een 24-uurs zorgcentrum gerealiseerd kan
worden.
Een mooi neveneffect van de dagopvang is, dat dementie langzaam
maar zeker uit de taboesfeer verdwijnt en beter bespreekbaar wordt.
Voor het realiseren van die plannen, is uw bijdrage van harte welkom.
Namens DWIJ, Anita Kok

Oud-Katholiek Volleybaltoernooi
De inschrijving is geopend. Dit sportieve evenement op Tweede
Paasdag wordt dit jaar georganiseerd door de parochie Culemborg. Als
locatie is gevonden: Sporthal Lunetten, Zwarte Woud 201 in Utrecht.
De dag begint om 11.00 uur met een laagdrempelige eucharistieviering
in de sporthal zelf met pastoor Nico Sarot als voorganger. Daarna
beginnen de wedstrijden. Tegen vier uur is de prijsuitreiking.
Dus: stel je team samen en geef je op voor deze feestelijke en sportieve
ontmoeting. De prijs is gehandhaafd op 35 euro per team. Supporters
zijn ook van harte welkom; zij strijden om de prijs voor de origineelste
supporter.
De afgelopen jaren hebben de IJmuidenaren het laten afweten. Dat kan
niet zo verder gaan en daarom willen wij dit jaar weer meedoen. Wie
doet mee? Graag opgave bij Els Rill-Odijk telefoon 0255-521041 of
r.rill@quicknet.nl.
De inschrijving sluit op 15 maart a.s.
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BERICHTEN VOOR DE

ENGELMUNDUSPAROCHIE

Kerkdiensten
Woensdag om 9 uur eucharistie, zaterdag om 19 uur vespers
(avondgebed) en zondag om 10 uur eucharistieviering met kinderkerk.
Op palmzondag en paaszondag is er ook crèche (kinderen van 0-4
jaar).
Za. 15-3
Z0. 16-3

19.00 uur
10.00 uur

Do. 20-3
Vr. 21-3
Vr. 21-3
Za. 22-3
Zo. 23-3

19.30 uur
15.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
10.00 uur

Ma. 24-3
Za. 29-3
Zo. 30-3
Zo. 06-4
Zo. 13-4

9.30 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Dienst van boete en vergeving
Palmzondag – Jezus‟ intocht in Jeruzalem de kinderen trekken in processie mee
Witte Donderdag – Jezus‟ laatste maaltijd
Kruisweg – Jezus‟ sterfuur
Goede Vrijdag – gedachtenis van Jezus‟ dood
Paasnachtviering met doop - koffiedrinken
Paaszondag – verrijzenis van Jezus Christus
eucharistie met doop en bijzondere aandacht
voor de kinderen
Paasmaandag
geen vespers
Beloken Pasen met doop - koffiedrinken
3e zondag van Pasen
4e zondag van Pasen - koffiedrinken

Website: engelmundus.okkn.nl
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Pastoralia
In het laatste kruispunt schreef ik nog over Jan Groen en Tina Schager
dat zij nog in afwachting van verder herstel of onderzoek in het ziekenhuis of verzorgingshuis vertoefden. Deze keer kan ik u het verheugende
nieuws berichten dat Jan ondertussen geopereerd is en met goed
bericht naar huis is gestuurd om daar te herstellen. Ook Tina is zo ver
hersteld dat zij weer thuis is en vandaar uit verder aan haar revalidatie
werkt. Wij zijn blij voor hen.
Willem Gravemaker is aan een kuur begonnen. Het resultaat moeten wij
afwachten. Jannie Stam-Wijker moet „s ochtends vaak erg vroeg uit de
veren voor een reeks van bestralingen.
Op maandag 28 januari heeft de klok voor Jacob Zwaan geluid.
Geboren op 27 januari 1919 te IJmuiden heeft hij op 28 januari tegen
12 uur deze wereld verlaten en is teruggekeerd naar zijn schepper. Hij
woonde nog niet zo lang met zijn vrouw Marijtje in het Vissershuis. Op
vrijdag had hij de ziekenzalving ontvangen en zaterdag daarna hebben
wij in Westerveld afscheid van hem genomen. Moge hij rusten in vrede.
Soms kunnen mensen van geslacht veranderen als zij dat willen.
Ongewild heb ik Dido in een jongentje veranderd in het laatste Kruispunt, maar het is toch echt een meisje. Ik heb het zelf gezien. En deze
meid wordt met Beloken Pasen in de eucharistieviering gedoopt.
In de Paasnacht wordt Serge Akkemann gedoopt. Zo zal hij als een
kind van God en broeder van Jezus Christus opgenomen worden in de
gemeenschap van de kerk. Zij houden van feestvieren in de familie
Akkemann want de volgende morgen in viering van de paaszondag zal
Zeb Akkermann, bijna een jaar oud, de weg van zijn vader volgen.
In de paasnacht zal ook Ramona van der Steijn uit Oud-IJmuiden
toetreden tot onze kerk en parochie.
Van harte allemaal welkom in onze gemeenschap.
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Uit het kerkbestuur
Nadat kort geleden Edwin Gravemaker het kerkbestuur is komen versterken komt de volgende nieuwe benoeming eraan. Henk Groen
schuift bij de bestuurstafel aan. Natuurlijk zal hij zich met de website
bezighouden maar vooral zal hij de taak van synodaal op zich nemen.
Hij zal daarin Els Rill aflossen die wel lid van het kerkbestuur blijft.
Oppercollectant gestopt
Toen mevrouw A. Kromhout van der Meer-Pins eervol ontslag kreeg uit
het kerkbestuur, vroeg het kerkbestuur haar direct, of zij de collectanten
onder haar hoede wilde nemen. Zij heeft die taak op zich genomen en
tot heden toe vervuld.
Mevrouw Kromhout van der Meer is in praktisch alle kerkdiensten
aanwezig, en is dan vroeg in de kerk. Zij ziet er dan op toe, dat er
voldoende collectanten zijn voor de collecte en voor de opdracht der
gaven: bij veel kerkgangers zijn er veel collectanten nodig.
Na vele jaren deze onopvallende dienst waargenomen te hebben, heeft
zij haar taak neergelegd.
Haar taak wordt overgenomen door de kerkmeester van dienst. Met
wensen en/of klachten kan men zich dus vanaf heden tot de kerkmeesters wenden.
Mevrouw Kromhout, heel hartelijk dank voor uw toewijding en trouw!
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BERICHTEN VOOR DE

ADELBERTUSPAROCHIE
Kerkdiensten
Za. 16-03
Do. 20-03
Vr. 21-03
Za. 22-03
Zo. 23-03
Ma. 24-03
Zo. 30-03
Zo. 06-04
Zo. 13-04

10.00 uur
Palmzondag (blz. 74) - KINDERKERK
19.30 uur
Witte Donderdag (blz. 91)
19.30 uur
Goede Vrijdag (blz. 96)
20.00 uur
Paaswake (blz. 107)
10.00 uur
1e zondag van Pasen (blz. 117)
geen viering in de Adelbertuskerk
10.00 uur
2e zondag van Pasen – zondag Quasimodo
Geniti “Beloken Pasen” (blz. 121)
10.00 uur
3e zondag van Pasen – zondag Jubilate
(blz. 124)
10.00 uur
4e zondag van Pasen – zondag Misericordia
Domini of “zondag van de Goede Herder”
(blz. 127)

website: www.adelbertuskerk.nl
Koffiedrinken
Er is koffiedrinken na de kerkdiensten van 16 maart (palmzondag),
22 maart (Paaswake) en 6 april.
Bijzondere collectes
Tot en met de Goede Week is de Vastenactie van onze landelijke kerk.
Dit jaar ondersteunen we de daughters of St. Mary, een vrouwencongregatie in onze Koptische zusterkerk in Egypte.
Op zondag 30 maart a.s. is er de periodieke collecte voor DWIJ
(Diaconale Werkgroep IJmond). Deze keer voor de Stichting Wiesje in
Suriname. Deze stichting trekt zich het lot aan van dementerende
ouderen, voor wie in Suriname nog onvoldoende goede opvang wordt
geboden.
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Autovriendendienst
Coördinator: Mw. M. de Koning-Wiljouw, tel. 0255-515597.
Indien u gebruik wilt maken van de autovriendendienst belt u dan
alstublieft op zaterdagavond en spreek eventueel in op het
antwoordapparaat (afmelden kan tot zondagochtend 9.00 uur)
Vanuit de Adelbertus-pastorie
De eerste gemeenteavond op 19 februari jl. werd goed bezocht. Een
flink aantal parochianen luisterde naar het verhaal over de Zweedse
gebedssnoeren en liet zich inspireren door de gedachten van de
Zweedse Lutherse bisschop Martin Lönnebo.
Voor hem is een goede en inspirerende gebedshouding altijd een
driehoek: God – ik – het zwijgen/de stilte. Stilte is voor hem een
belangrijk aspect in een gelovige houding. In het gesprek van de
deelnemers keken we uitgebreid naar onze eigen ervaringen met rust
en stilte dan wel het gebrek eraan in onze omgeving.
Bij het schrijven van dit KRUISPUNT-bericht moest de tweede avond
met oud-pastoor Joop Albers nog gehouden worden.
Mevrouw Duyvelshoff-Zwaan verhuisde begin februari naar verzorgingshuis “Lommerlust” in Beverwijk. Hoewel het voor haar nog een beetje
onwennig is in haar nieuwe omgeving wensen we haar een goede
periode in haar nieuwe huis.
Haar adres is: Peperstraat 17, 1941 GA Beverwijk.
Mevrouw Liesbeth van der Laan-Wijker heeft op 14 februari jl. in het
Kennemergasthuis in Haarlem een heuporatie ondergaan die
voorspoedig is verlopen. Ze is inmiddels weer thuis bij haar man in
Beverwijk voor verder herstel en revalidatie. Hopelijk blijft alles goed
verlopen en is zij spoedig weer in staat om zonder pijn te lopen.
Met Palmzondag zullen we kinderkerk houden. In verband met de palmpasenstokjes is het praktisch als u uw kind even aanmeldt. Zo is er een
indicatie op hoeveel kinderen we kunnen rekenen.
Maar: ook zonder aanmelding bent u natuurlijk van harte welkom!
De vieringen van de Goede Week beginnen op Witte Donderdag en
Goede Vrijdag om 19.30 uur en de Paaswake begint om 20.30 uur.
Voor mij de eerste keer in IJmuiden. Alle parochies waar ik tot nu toe
heb gewerkt hadden kleine bijzonderheden in de liturgie. Ik ben
benieuwd hoe ik het in de Adelbertus zal ervaren. Het zijn altijd
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bijzondere vieringen, intens omdat zij zo afwijken van het “gewone
patroon” op zondag.
Ik hoop velen van u tijdens deze periode in de kerk te kunnen
ontmoeten.
Met een hartelijke groet vanuit Wilgenstraat 16,
Robert Frede, pastoor
Latijnse namen van de zondagen
Zoals u wellicht is opgevallen heb ik gedurende de veertigdagentijd en
ook de zondagen na Pasen de oude Latijnse namen van de zondagen
vermeld. Deze namen zijn gevormd uit het eerste woord/de eerste
woorden van de introïtus (= openingszang) die traditioneel bij deze
zondag hoort. Ten tijde van de Latijnse mis had elke zondag een
vaststaande openingspsalm die in Latijnse vertaling door het koor werd
gezongen. Wie zich nog aan de tijd van het oude misboek herinnert
weet ook dat bij elke zondag een vaste Schriftlezing hoorde (en geen
A-, B-, en C-jaar), zodat je bij bepaalde zondagsnamen altijd meteen
wist wat er uit de Bijbel gelezen zou worden (en de openingspsalm hield
daar ook rekening mee). Ook in ons nieuwe gezangboek wordt er bij
verschillende gezangen (659-661) rekening gehouden met deze oude
gewoonte.
Na Pinksteren worden de zondagen weer gewoon geteld, in de
katholieke traditie als zondagen na Pinksteren, onze Protestantse
broeders telden (althans in mijn Duitse jeugd) zondagen na Trinitatis
d.w.z. zondagen na de feestdag van de Allerheiligste Drieëenheid (de
zondag na Pinksteren). Pas in de advent hebben de zondagen dan
weer Latijnse namen.
Kringen
De twee gesprekskringen, door Joop Albers boven het kanaal gesticht,
komen regelmatig bij elkaar. Er zijn gedachten om hen wellicht tot een
kring samen te voegen. Daarvoor wordt een gezamenlijke avond
gepland waar ook pastoor Frede aanwezig zal zijn.
We kunnen dan naar de stand van zaken kijken en de wensen over de
toekomst bespreken.
De IJmuidense kring lijkt te slapen. Na de zomer zullen we hier wellicht
een herstart maken, voor de zomer proberen we echter een keer bij
elkaar te komen.
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ALGEMENE BERICHTEN
Verpleeghuis Velserduin verdubbelt!
Wij zoeken vrijwilligers
voor wat onze bewoners dubbel en dwars verdienen!
Eind maart vindt de verhuizing plaats van de PG-afdelingen uit Driehuis
en Bloemendaal naar de nieuwbouw in IJmuiden. Daar aan de
Scheldestraat vinden dan 150 ouderen die geestelijk in de war zijn een
nieuw huis waar ze thuis moeten raken.
De locatie in Driehuis wordt daarmee een volledig somatisch huis, dus
voor lichamelijk getroffenen.
Vrijwilligers zijn belangrijk voor de ondersteuning van allerlei activiteiten.
Veel van die ondersteuning bestaat in het halen en brengen van
bewoners naar activiteiten en dienstverlening.
Er is daarbij nauw contact met individuele bewoners. Dat vraagt aan de
ene kant veel invoelingsvermogen, aan de andere kant levert het ook
veel voldoening.
De meest dringende behoefte op dit moment is aan mensen die met
enige regelmaat bewoners naar de kerkdiensten willen halen, en die
hen na afloop weer willen terugbrengen op de afdeling.
 Voor Velserduin-IJmuiden gaat het om een wekelijkse dienst van
19.00 uur – 19.45 uur op de dinsdagavond, dus om een inzet van
ongeveer 18.15 uur tot 20.15 uur.
 Voor Velserduin-Driehuis gaat het om wekelijkse diensten op de
zondagochtend, van 10.45 -11.45 uur. Dit komt neer op een inzet
van ongeveer 10.00 uur tot 12.15 uur
Er is voor beide locaties al een kleine groep vrijwilligers, maar die heeft
zeker versterking nodig.
Wij bieden
 een gezellige betrokkenheid bij het leven van mensen in een
verpleeghuis
 begeleiding en vorming waar nodig
 informatie over de organisatie en de zorg
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Wij zoeken
 mensen die goed ter been zijn, om mensen in rolstoelen en bedden
te halen en te brengen.
 mensen die aandacht hebben voor de situatie en het verhaal van
anderen, zonder dat ze andermans leed mee naar huis nemen.
 uw geduld, tact en zeker ook humor, als die bij u hoort.
Vrijwilligerscontract
Iedereen die serieus vrijwilliger wil worden, wordt voor een gesprek
uitgenodigd. Wanneer het daar van twee kanten klikt wordt er een
vrijwilligerscontract gesloten. Daarmee geeft u aan dat vrijwilligerswerk
voor u niet vrijblijvend is, en nemen wij uw inzet serieus. Al was het
maar om uw betrokken inzet goed te verzekeren.
Contact:
Uw belanstelling voor hulp rond de kerkdiensten kunt u kenbaar maken
aan
Velserduin
t.a.v. de heer J. Nieuwenhuizen, geestelijk verzorger
p.a. Nicolaas Beetslaan 4, 1985 HH Driehuis.
Uw algemene interesse voor vrijwilligerswerk in Velserduin kunt u
melden aan dhr.W.Timmer, op hetzelfde adres.

JUBILEUMCONCERT
100ste MATTHÄUS PASSION DOOR C.O.V. “IJMUIDEN”
Op vrijdag 14 maart as. wordt in de Nieuwe Kerk aan de Kanaalstraat te
IJmuiden een bijzondere uitvoering gegeven van de Matthäus Passion.
De Christelijke Oratorium Vereniging “IJmuiden” zal dit altijd weer zo
prachtige werk van J.S. Bach onder de bezielende leiding van Piet
Hulsbos voor de 100e keer vertolken. De volgende solisten zijn
aangetrokken om deze avond luister bij te zetten:
Nienke Oostenrijk, sopraan. Myra Kroese, alt. Arco Mandemaker, tenor.
Igor Bogaert, bas.
Overige solisten zijn Pierre Mak, Christuspartij. Robbert Overpelt,
evangelist.
Jan Insinger, viola da gamba. Cor Brandenburg, kistorgel. Jaap Zwart,
orgel en Sorores Meae, coro in ripiene.
De orkestbegeleiding wordt verzorgd door Philharmonia Amsterdam.
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De 120 (projekt)leden zijn op dit moment nog iedere donderdagavond
hard aan het repeteren. (Overigens is het altijd mogelijk een keer langs
te komen en mee te zingen bij onze gezellige vereniging)
Het belooft een fantastisch jubileumconcert te worden!
Aanvang concert 19.30 uur, kerk open 18.45 uur.
Toegang €20,-. t/m 16 jaar onder begeleiding €5,-.
Kaartverkoop:
Anneke Voskamp Zeeweg 291 1971 HD IJMUIDEN
tel. 0255-53 31 45 anneke.voskamp@wolmail.nl
of bij de leden van het koor.
Website: www.COV-ijmuiden.nl

Paaszangavond Ichthuskerk
Op zondag 16 maart om 19.30 uur wordt u van harte uitgenodigd om de
Paaszangavond in de Ichthuskerk , Snellliusstraat 40, bij te wonen.
De kerkdeuren gaan om 19.00 uur open. Het Goede Herderkoor uit
IJmuiden o.l.v. Jan Schotvanger verleent haar medewerking aan deze
avond. Het orgel wordt bespeeld door Martin de Jong.
De Paaszangavond bestaat uit het zingen van lijdens- en paasliederen.
Er worden gedichten en teksten gesproken, zodat het een afwisselende
avond wordt.
IEDEREEN is van harte welkom. De toegang is gratis, wel wordt er
aan het einde van de avond een collecte gehouden om deze
zangavonden te kunnen voortzetten.
Om te zingen naar de ICHTHUSkerk
Op zaterdag 29 maart 2008 is er weer een avond “Om te zingen naar
de kerk” in de Ichthuskerk aan de Snelliusstraat 40 in IJmuiden.
Er worden prachtige liederen uit allerlei bundels gezongen.
Zin om een klein uurtje geestelijke liederen te zingen? Zorg er dan voor
dat u die avond aanwezig bent.
Jan Schotvanger praat de liederen aan elkaar en leidt tevens de
samenzang. Ary Rijke, de vaste organist voor deze avonden, bespeelt
het orgel.
De avond begint om 19.30 uur en de kerk is om 19.00 uur open.
Iedereen is hartelijk welkom.
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Aangepaste gezinsdienst
Op 30 maart a.s. om 15.00 uur is er een gezinsdienst in de Morgensterkerk, Vrijburglaan 2 te Heemskerk.
Het thema van de jaarcyclus is “Als een lopend vuurtje”.
Aan de collecte kan in natura (fruit/bloemen) of met geld worden
deelgenomen.

AGENDA
11-3

20.00 uur

18-3
26-3
26-3
08-4

20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Adelbertus vrouwenkontakt, nabespreking
bazaar. Dia-/fotovertoning
O.K. Mannenvereniging, lezing/discussie
Aktiva, gourmetavond
Inleveren kopij Kruispunt
Aktiva, gezamenlijke avond bij Adelbertus
vrouwenkontakt

MUTATIEFORMULIER (bij wijzigingen van adres/gezinssituatie kunt u
dit formulier ingevuld in de brievenbus van één van de pastorieën
deponeren of aan de betreffende pastoor overhandigen)

Naam:………………………………………………………………….…
Huidig adres:………………………………………………….…………
Postcode en woonplaats: ………………………..……………………
Tel.nr. ……………………………… e-mail: ………………………….
Nieuw adres: .………………………………………….……………….
Postcode en woonplaats: ……………………..………………………
Nieuw tel.nr. …..……………….….
overige mededelingen…………... …………………….………………
……………………………………………………………….……………
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OUD-KATHOLIEKE PAROCHIES IN DE IJMOND
Pastores
Pastoor Drs. R.W. Frede, Wilgenstraat 16, 1971 NM IJmuiden
Tel. 0255-510771, 06-22920471, e-mail: frede@quicknet.nl
Pastoor M. Liebler- Münch en Pastoor H. Münch,
Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel. 0255-515260
Gebouwen
Adelbertuskerk :
Engelmunduskerk:
De Bolder:
Adelbertuscentrum:
of 0255-512167
Girorekening O.K. parochie
H. Engelmundus te IJmuiden
girorek.nr. 52.39.65
bankrek.nr. 56.49.11.275

Sparrenstraat 46, IJmuiden
Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden
tel. 0255-522006, b.g.g. 0255-537826
tel. 0255-540352, b.g.g. 0255-517083

Girorekening O.K. Parochie
H. Adelbertus te IJmuiden
girorek.nr. 38.08.341
bankrek.nr. 68.97.11.255

Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans voor beide parochies
alleen via gironr. 1800 t.n.v. A en E Kerkbalans IJmuiden
Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. 84.10.69.824
Busjes kunnen geleegd worden bij mw. M. van de
Pieterman-Roos, Wilgenstraat 6, tel. 0255-707104
Diakonale Werkgroep IJmond: bankrek.nr. 56.48.40.289
Oud-Katholieke Begrafenisvereniging:
Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023-5324486
Kruispunt: kopij inleveren voor 26 maart a.s. bij:
Mw. F. Smit-Maan, IJmuiderstraatweg 130, 1972 LH IJmuiden,
Tel. 0255-536961, e-mail: s.c.smitmaan@12move.nl
Het volgende nummer verschijnt omstreeks 7 april 2008.
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