PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND
Jaargang 50, nummer 1
mei 2008
Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus
GODS AANWEZIGHEID IN ONS LEVEN
Soms is het goed om vreemde mensen te ontmoeten. Het is nog beter als deze mensen je met goede vragen dwingen over jezelf na te
denken. We hadden eens voor een aantal nachten twee jongens te
logeren in het kader van een uitwisseling tussen de school van onze
twee oudste zonen en een school in Hongarije.
Meestal waren ze op stap, maar soms was er de gelegenheid met
elkaar te praten.
Een keer vroegen ze onverwachts: “Waarom bent u eigenlijk pastoor
geworden?” Nou, daar sta je dan. Zelf heb je die beslissing jaren geleden genomen, je bent er tevreden mee, en je doet je werk. Maar
nu even uitleg geven ....
“Ik vond”, gaf ik ten antwoord, “het beroep van pastoor toen heel erg
boeiend. Er was geen beroep dat zo veel afwisseling bood. En toen
ik moest kiezen: het pastoorschap. Met zo’n beroep wilde ik verder
door het leven gaan.” Ik vond dit antwoord toch onbevredigend en
zocht verder naar mijn motivatie. Wat dacht en voelde ik toen?
Mijn standpunt was, en is nog steeds, dat het kern van het menselijk
leven ligt in zijn verhouding met God. Je kan Hem verwerpen of
zoeken, je blijft op Hem gericht. En ik voorzag, dat alleen het bezig
zijn met mensen en hun verhouding met God mij een leven lang zou
kunnen boeien. En zo is het gekomen.
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Ik zit nu hier in IJmuiden en heb het nog steeds over deze dorst van
de mens naar 'Datgene, wat alles overstijgt'. Generaties volgen elkaar op, de uiterlijke omstandigheden van ons leven veranderen,
maar deze diepe dorst naar 'Datgene, wat blijft', lijkt onverwoestbaar
en onuitroeibaar te zijn.
Dit is een gave aan ons mensen, een teken dat wij mensen zijn en
geen dode materie. Het is een gave die waardevol is maar ook pijnlijk. Waardevol, omdat wij mensen daardoor opnieuw opgetild worden. Deze gave verhindert, dat wij verloren gaan in deze wereld en
alleen maar een soort dier blijven. Deze gave stelt ons in staat om soms - van ervaringen te mogen proeven die al het menselijke
denken en werken overstijgen.
Pijnlijk kan deze gave zijn, omdat hij soms in strijd lijkt te zijn met
ons dagelijkse leven en onze ervaringen, en soms meer ongenoegen en onrust veroorzaakt dan vreugde en vrede. Bijna alles in deze
wereld schijnt tegen ons te zeggen: Geef op deze dorst, doe afstand
van dit verlangen en je zult gelukkig en tevreden zijn. Sommigen
zeggen, dat je pas echt kunt beginnen om als mens te leven als je
dit zoeken in je overwonnen hebt.
Maar probeer iemand die verliefd is er eens van te overtuigen dat
het geen echte liefde is!
En zo is het met onze dorst naar dat “Meer”. Je kunt hem verdringen, onderdrukken, ontkennen, maar hij zal steeds weer de kop
opsteken. Hoe dan ook.
Het verlangen naar God is gewoon de kern van het menselijk leven.
Daarom is er op welke manier dan ook overal “geloof” in deze wereld. In elk menselijk hart zijn er soms tekenen van deze dorst. Net
zoals rook ons meldt dat er ergens vuur is.
Voor mij is de tegenwerping, de ontkenning een gepasseerd station.
Is het wel realistisch om dorstig te zijn, verbeelden wij het ons niet?
Wij zijn het. Dat merken wij toch elke dag. Andere vragen zijn veel
belangrijker. Waarnaar zijn wij dorstig? Waar verlangen wij naar? En
er is iets belangrijkers in deze wereld, dan te proberen deze vragen
te beantwoorden? Dat is geloven. En gelovig-zijn betekent, voor
deze dorst niet weg te lopen, maar deze dorst in ons leven te accepteren, en de goede “drank” te zoeken. In de kerk hebben wij
deze “drank”. Met Pinksteren gaat het om deze “drank”: Gods
aanwezigheid in ons leven. Hij lest elke dorst.
Pastoor Harald Münch
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BERICHTEN VOOR BEIDE PAROCHIES
Koninklijk onderscheiden
Betty Gouda-Glas en Gerard Schutte zijn op 25 april voor hun onbaatzuchtige inzet voor kerk en samenleving door de burgemeester
van Velsen, namens de koningin, benoemd tot lid in de Orde van
Oranje-Nassau. Van harte gefeliciteerd!
En aan Jacob Brakenhoff werd dezelfde onderscheiding verleend in
Beverwijk. Ook Jacob: van harte geleficiteerd!
Wij zijn trots op zulke mensen in ons midden. En we zijn dankbaar,
dat we als kerk de vruchten van hun veelzijdige inzet mogen plukken! We wensen jullie toe, dat jullie nog lang jullie bijzondere talenten zullen kunnen gebruiken!
Verkiezing van pastoor dr.D.J.Schoon tot bisschop
Op 19 april vond de verkiezing van de 18e Bisschop van Haarlem
plaats in de kathedraal van Haarlem, waar het hele bisdom vertegenwoordigd was.
De twee vicarissen sede vacante (de tijdelijke bestuurders) van het
bisdom, de pastoors D.J.Schoon en M.Ploeger, en de pastoor van
de kathedraal, P.B.Feenstra, gingen voor in de 'Mis ter ere van de
heilige Geest'.
Na afloop trad het stembureau aan, bestaande uit Frank de Haart,
voorzitter van de Synode, Emile Verhey, secretaris van het Bisschoppelijk Bureau, en Jaap Wijker en Laura Zwart-Vuil, bestuursleden van de Haarlemse Bisschops Kas. Voor hen op tafel stond
een grote gouden (vergulde?) kelk.
De lofzang 'Kom Schepper Geest' leidde de verkiezing in.
Eén voor één en in alfabetische volgorde werden de 23 stemgerechtigden opgeroepen. Ieder kreeg een lijst met de verkiesbare priesters en een envelop. Eén voor één gingen zij het sacristie in, waar
zij, achter gesloten deuren, hun stembiljet invulden. De dichtgeplakte envelop werd in de kelk geplaatst.
De enveloppen werden geschud en vervolgens één voor één open
gemaakt, waarna steeds luid voorgelezen werd, op wie de stem uitgebracht was. Toen de 12e stem op Dick Schoon afgeroepen was,
klonk er al applaus uit de kerk. In totaal zouden het 17 stemmen
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worden. Er werden nog 1 stem uitgebracht op Peter Feenstra, 2 op
Grete Verhey-de Jager en 3 op Harald Münch.
De 2e vicaris deelde de uitslag van de verkiezing mee en vroeg de
verkozene, of hij de verkiezing wilde aanvaarden, of dat hij gebruik
wilde maken van de bedenktijd.
Dick hoopte, dat het hem niet als overmoed aangerekend zou worden, als hij de verkiezing direct zou aanvaarden, en aanvaardde deze. Een opntroerend moment gevolgd door een daverend applaus
en het heilige Geestgezang 'Bron der hoogste zaligheden ... trouwe
Gids ... Geest des Heren ... zegen, heilig onze zangen' (OKG 675).
We feliciteren pastoor Schoon met zijn verkiezing.
Wij wensen hem toe, dat hij in staat zal zijn het ambt van bisschop
te vervullebn, zoals het bedoeld is tot heil van de kerk en tot vreugde
van hemzelf en van zijn vrouw Lidwien van Buuren.
Fiete Smit-Maan
(voor meer informatie en foto's: www.okkn.nl)
Waarvoor en waarom een bisschop?
Met pijn in het hart hebben wij van bisschop Bert afscheid moeten
nemen.
En met vreugde mogen wij onze nieuwe bisschop Dick begroeten.
Het gaat hier om twee mensen op wie wij gesteld waren of zijn. Oké.
Maar bisschop? Wat hebben wij aan een bisschop? Wat moet dat
hele gedoe rondom de verkiezing en wijding van de nieuwe bisschop?
Christen ben je niet in je eentje. Christen ben je alleen in gemeenschap. En de kerk is de gemeenschap die voor ons geloof noodzakelijk is. De kerk, dat zijn alle gedoopte christenen. Maar een gemeenschap, en dus ook de kerk, functioneert alleen als er een
zekere orde bestaat. En de orde van de kerk vind je al in de Bijbel
en dan vooral in het gedeelte dat wij het Nieuwe Testament noemen. Daar wordt over een veelvoud van diensten, functies en ambten gesproken, te veel om hier allemaal op te noemen. Het lijkt erop
dat ieder lid een taak, een opdracht heeft binnen de gemeenschap.
Komt u dat niet bekend voor? Is dat niet nog steeds zo? Ook in onze
kerk en parochies?
Wie houdt nu het hele zaakje bij elkaar? In wezen natuurlijk Jezus
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Christus. Hij is de hoeksteen waarop onze gemeenschap gebouwd
is. Maar hij heeft na Pinksteren als het ware een aantal mannen
achtergelaten die zijn zaken waarnamen: de apostelen. Zij trokken
door vele landen en steden, spraken over Jezus Christus, stichtten
gemeenschappen en organiseerden de kerk. Kort gezegd, zij vormden in en om elke stad die toentertijd iets voorstelde een bisdom
met een bisschop in zijn midden. Taak van een bisschop is het, “de
boel” bij elkaar te houden. Om zijn persoon heen vormt zich gemeenschap. En hij bepaalt de gemeenschap bij zijn oorsprong in
Jezus Christus en de apostelen, en hij opent tevens de weg naar de
toekomst. Hij gaat ons voor op de weg van de liefde tot Jezus
Christus en houdt ons zo bij de les.
Bij veel mensen roept onze naam “oud-katholiek” misverstanden op.
Alsof het om een club mensen zou gaan, die totaal op het verleden
gericht is, een stel verstokte conservatieven. Niets is minder waar.
Geworteld in de oorsprong van de kerk bij Jezus, zoals het in het
begin geweest is, kunnen wij open en vrij de toekomst tegemoet
gaan.
Een bisschop is iemand die met een been stevig geworteld is waar
de kerk begonnen is, en met het andere been vol Godsvertrouwen
de toekomst tegemoet gaat. En wij gaan mee.
Pastoor H. Münch
Bisschopswijding van bisschop-elect Dick Schoon
De bisschopswijding van de zaterdag 19 april verkozen dr. Dick
Schoon is vastgesteld voor zondag 29 juni. Op de feestdag van de
HH. Petrus en Paulus gaan om 14.00 uur de deuren van de Grote of
Sint Bavokerk op de Grote Markt te Haarlem open en om 14.30 uur
zal de dienst beginnen. De bisschopswijding zal worden verricht
door mgr. dr. Joris Vercammen, Aartsbisschop van Utrecht, met assistentie van twee andere bisschoppen.
Van 17.00 tot 19.00 uur vindt een receptie plaats in de foyer van de
Philharmonie, Lange Begijnenstraat 11.
Op die dag zal de Engelmunduskerk ’s morgens dicht blijven. Allen
zijn van harte uitgenodigd naar de wijding in Haarlem te gaan.
In de Adelbertuskerk wordt om 10.00 uur de eucharistie gevierd.
Tijdens deze dienst zal de nieuwe lector Johannes van Riessen
geïnstalleerd worden.
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KERKBALANS 2008!
Op de laatste gezamenlijke vergadering van de kerkbesturen van
Engelmundus en Adelbertus werd uitgebreid gesproken over de
ACTIE KERKBALANS 2008.
Er zijn toezeggingen ontvangen ter bedrage van € 47.691,98.
Terwijl de toezeggingen in 2007 € 49.402,76 bedroegen - uiteindelijk werd er in 2007 zelfs € 50.868, - ontvangen.
U zult begrijpen dat de besturen met zorg naar deze cijfers kijken.
De pastorale bezetting in beide parochies samen is 1,9 fte, dus 1,9
pastoor, met 1,9 pastoorssalaris.
Daarnaast zijn er de vaste lasten van gebouwen, onderhoud, verwarming, en kosten van de eredienst.
Dat kan met € 49.691 bij lange na niet worden betaald.
De parochies zijn dus sterk afhankelijk van de solidariteit van de
landelijke kerk, die de tekorten in de parochies aanvult.
Tot nu toe is deze solidariteit altijd vanzelfsprekend geweest (“één
kerk of géén kerk”). Maar in de toekomst zal ook gekeken worden
naar wat de parochies - de parochianen - zelf bijdragen.
Met andere woorden:
Kijkt u eens tussen uw papieren of u Kerkbalans heeft
ingevuld?
Wilt u ook eens kijken of de bijdrage verhoogd kan worden?
We ontvangen nog steeds bijdragen die sinds de invoering van de
euro niet meer verhoogd zijn. En dat is toch ook alweer een aantal
jaren geleden.
Natuurlijk: Het gaat om een vrijwillige bijdrage. Maar u wilt toch ook
dat onze kerk(en) in de IJmond kunnen blijven bloeien en groeien?
Namens de gezamenlijke kerkbesturen,
Robert Frede, pastoor
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Graven ruimen
Op de Westerbegraafplaats in IJmuiden is een zogenaamd oudkatholiek gedeelte, waar vanaf het begin oud-katholieken in gewijde
grond begraven werden. De begraafplaats was jaren geleden buiten
gebruik gesteld; er werden alleen nog overledenen bijgezet in familiegraven.
Niet zo lang geleden is de gemeente Velsen van inzicht veranderd
en heeft besloten, dat er opnieuw graven uitgegeven kunnen worden.
Om die reden heeft de gemeente Velsen het voornemen een deel
van de huurgraven van het oud-katholieke gedeelte te ruimen, en
wel de middelste rij van de drie rijen oud-katholieke graven.
Rechthebbenden van de huurgraven in deze rij kunnen ruiming
voorkomen door uiterlijk in mei 2008 een nieuw huurcontract te
sluiten.
Voor meer informatie en bemiddeling:
J.D.Blokland, tel.: 0255 - 512097.
Wie al afspraken gemaakt heeft over de handhaving van oude graven, hoeft zich niet opnieuw te melden.

24 Mei 2008: Historisch Informatie Punt
Op zaterdag 24 mei wordt in de bibliotheek aan het Dudokplein het
Historisch Informatie Punt geopend. Het Historisch Informatie Punt
is een soort huiskamer van Velsen waar de bezoeker alle mogelijke
informatie en materiaal over de gemeente Velsen met zijn zeven
woonkernen kan vinden. Ter gelegenheid van die opening wordt er
die zaterdag een Historische Informatie Markt gehouden waaraan
vijftien historische verenigingen of instellingen uit de gemeente Velsen deelnemen. Ook de Historische Kring van onze oud-katholieke
parochies levert materiaal voor de huiskamer en doet mee aan de
markt. Wij laten daar onze boekwerkjes en ander interessant materiaal zien. Voor u waarschijnlijk al wel bekend, maar toch zouden wij
het gezellig vinden als u zaterdag 24 mei de markt bezoekt en even
een praatje bij onze stand komt maken. De markt wordt om elf uur
door wethouder Bokking geopend en duurt tot vier uur!
De Historische Kring
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Wie gaat Kruispunt versturen?
Van ieder nummer van Kruispunt worden 475 exemplaren verspreid: 185 in de Adelbertus- en 234 in de Engelmundusparochie.
Deze worden volgens een goed en betrouwbaar verdeel- en
bezorgsysteem bij de lezers thuis bezorgd.
56 Exemplaren worden per post verzonden naar oud-parochianen in
de hele wereld, zelfs in de Verenigde Staten en Canada. Maar de
meeste blijven in Europa en Nederland en gaan naar oud-parochianen, oud-pastoors, buur-pastoors en -parochies en naar vrienden
van de parochies.
Voor deze verzending zoekt Kruispunt iemand, die met een computer de adresstickers kan printen, daarmee de 56 Kruispunten
daarmee wil adresseren, ze wil frankeren en in de brievenbus doen.
Wie meldt zich voor deze klus, die 10 x per jaar volgens rooster
geklaard moet worden?
Meer informatie verschaft Jan van der Leek, die de verzending nu
ruim 25 jaar verzorgd heeft: tel.: 0255 - 513787.

Dankbetuigingen
Lieve allemaal,
Op zondag 30 maart is Dido in een bomvolle kerk gedoopt. Wij willen mede namens Dido iedereen bedanken voor zijn komst, de felicitaties en de kadootjes! Mede dankzij jullie was het een onvergetelijke doop!
Nogmaals bedankt!
Groeten Bram, Chantal en Dido
Met dankbaarheid denk ik terug aan de vriendschap, die ik
mocht ervaren tijdens een zorgelijke periode.
Ik ben hoopvol voor de komende tijd.
Groeten, Jannie Stam
Verhuisd: Henk en Tiny Zoer
naar:
Vechtstraat 2 L, 1972 TG IJmuiden,
tel.: 0255 - 754288
Graag willen wij iedereen bedanken voor zijn warme belangstelling, de vele kaarten en bloemen.
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BERICHTEN VOOR DE
ADELBERTUSPAROCHIE

Kerkdiensten
11 mei
18 mei

10.00 uur
10.00 uur

25 mei

10.00 uur

01 juni

10.00 uur

08 juni

10.00 uur

15 juni

10.00 uur

22 juni

10.00 uur

29 juni

10.00 uur

Pinksteren (blz.139)
1e zondag na Pinksteren – feestdag
van de allerheiligste Drieëenheid,
Trinitatis (blz. 141)
2e zondag na Pinksteren (3 in reeks A,
blz. 148) 50-jarig huwelijksjubileum Wil
en Teun Ham-Rol
3e zondag na Pinksteren (4 in reeks A,
blz. 151)
4e zondag na Pinksteren (5 in reeks A,
blz. 153)
5e zondag na Pinksteren (6 in reeks A,
blz. 155)
6e zondag na Pinksteren (7 in reeks A,
blz. 157)
H.H.Petrus en Paulus, installatie lector
Johannes van Riessen

website: www.adelbertuskerk.nl
Koffiedrinken
Er is koffiedrinken na de kerkdiensten van 25 mei, 1 juni en 15 juni.
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)
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Bijzondere collectes
Het kerkbestuur heeft besloten, dat telkens op de 3e zondag van de
maand, de eerste collecte in de dienst de extra collecte van de landelijke kerk van de maand zal zijn.
De tweede collecte is dan bestemd voor de bloemen op het altaar.
De landelijke collecte voor de maand mei is bestemd voor de missie
“Sint Paulus”. Op dit moment was bij het Bisschoppelijk Bureau nog
geen nadere omschrijving van een specifiek project verkrijgbaar. Let
u dus op de afkondigingen op de betreffende zondag.
Op zondag 11 mei, Pinksteren (en moederdag), is de collecte bestemd voor de Diaconale Werkgroep IJmond (DWIJ) die de opbrengst heeft bestemd voor een project van “Hart voor Haïti”. Haïti is
een van de allerarmste landen ter wereld, recent nog in het nieuws
vanwege de rellen over de veel te hoge broodprijzen die voor veel
mensen niet te betalen zijn. Met onze collecteopbrengst willen we
bijdragen aan een bakkerij waar voor schoolkinderen brood wordt
gebakken, en waar tegelijk jongeren tot bakker worden opgeleid.
Vanuit de Adelbertus-pastorie
Zaterdag 19 april jl. werd in de persoon van pastoor Dick Schoon
een opvolger gekozen voor bisschop Bert Wirix. Het was een mooie
en indrukwekkende verkiezing in de – ook door IJmuidense parochianen – zeer goed gevulde Haarlemse kathedraal. Goed om de
synodale en democratische grondslag van onze kerk weer eens “in
het echt” te kunnen ervaren.
De landelijke media, waaronder TROUW, besteedden uitgebreid
aandacht aan deze gebeurtenis. In TROUW loopt op dit moment
zelfs een heuse discussie onder lezers omdat de journaliste veel
vergelijkingen tussen onze kerk en de toch wat minder democratische Rooms-Katholieke Kerk had gemaakt.
De wijding van de pas verkozen 18e Bisschop van Haarlem zal
plaatsvinden op de feestdag van de heilige Petrus en Paulus,
zondag 29 juni om 14.30 uur in de Grote of St.Bavokerk in Haarlem.
We wensen onze bisschop Dirk Jan zegen en wijsheid in zijn nieuwe
ambt en bidden voor hem en zijn vrouw Lidwien van Buuren om alle
goeds in deze nieuwe periode van hun leven!
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De heer Jan van Riessen maakte in de nacht een lelijke val van de
trap in zijn huis waarbij zijn arm uit de kom raakte. Inmiddels is alles
weer gezet. Maar hij moet enkele weken met een mitella lopen en
kan weinig tot niets doen. We wensen hem spoedig verder herstel
en hopen hem snel weer terug te zien in de kerk.
Mevrouw Corrie Heilig is weer opgenomen in het RKZ in Beverwijk.
Zij hoopt dat de klachten aan haar voet kunnen worden verholpen
zodat haar mobiliteit verder wordt verbeterd.
Laten we hopen dat er een doeltreffende therapie wordt gevonden!

Dankbetuiging
Voor de vele felicitaties, kaarten en bloemen die ik na de ontvangst
van de Koninklijke Onderscheiding van parochianen en de kerkbesturen van onze beide parochies mocht ontvangen wil ik u allen hartelijk bedanken.
De fijne reacties hebben Alida en mij goed gedaan.
Vriendelijk gegroet,
Gerard Jan Schutte

***************************************
MUSICAL MOZES
De oecumenische musicalgroep Jakob, bestaande uit 60 leden in de
leeftijd van 8 tot 75 jaar voeren de musical Mozes uit op
vrijdag 30 en zaterdag 31 mei beide keren om 19.30 uur en
op zondagmiddag 1 juni om 14.00 uur in de Ichthuskerk.
Evenals bij de voorgaande musicals heeft het toegangsbewijs de
vorm van een fraai uitgevoerd programmaboekje. Hierin vindt u behalve informatie over de inhoud van de musical, de rolverdeling en
foto’s van alle deelnemers, ook alle liedteksten.
Kaarten zijn te koop bij de Gospelboektiek, Kennemerlaan 224,
IJmuiden, tel.: 0255 - 512355, en kosten € 6,50 voor volwassenen,
en € 4,50 voor kinderen tot 12 jaar (inclusief een consumptie in de
pauze).
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14 juni 2008
JONGERENDAG BISDOM HAARLEM
Dit jaar is het aan de parochie Haarlem om de jongerendag van het
bisdom te mogen organiseren. De voorbereidingen daarvoor zijn in
volle gang.
Het thema is dit jaar

www.ingesprekmetgod.nl.
We willen met de jongeren gaan kijken hoe je in deze tijd van internet, MSN, mobieltjes en andere multimedia in gesprek kunt komen
met God en met elkaar.
De dag is bedoeld voor jongeren van 8 tot en met 18 jaar uit het bisdom, maar ook hun vrienden en vriendinnen zijn van harte welkom.
De dag begint om 10.00 uur, in de kerk van de H.H. Anna en Maria,
Kinderhuissingel 76 te Haarlem.
De jongeren volgen, in drie leeftijdsgroepen, een heel programma
dat tot 17.00 uur duurt.
We sluiten af met een gezamenlijk maaltijd, waar ook de ouders bij
zijn uitgenodigd.
Voor alle jongeren van het bisdom Haarlem geldt: hou je brievenbus/mailbox in de gaten.
Je krijgt een persoonlijke uitnodiging, waarin ook staat, hoe je je
kunt opgeven.
Zet 14 juni in ieder geval maar in je agenda.
Het belooft een speciale dag te worden en je bent van harte welkom!
Het team jongerendag 2008
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BERICHTEN VOOR DE
ENGELMUNDUSPAROCHIE

Kerkdiensten
Za. 10 mei
Zo. 11 mei

19.00 uur
10.00 uur

Zo.18 mei
Zo. 5 mei

10.00 uur
10.00 uur

Zo. 1 juni
-

10.00 uur

Zo. 8 juni
–
Zo. 15 juni
Zo. 22 juni

10.00 uur

Zo. 29 juni
Zo. 29 juni

10.00 uur
14.30 uur

Zo. 6 juli

10.00 uur

10.00 uur
10.00 uur

vesper
eucharistie – Pinksteren – Moederdag,
kinderkerk, geen crèche, koffiedrinken
gezinsviering verplaatst naar 25 mei
eucharistie – Drieëenheid - kinderkerk
eucharistie – Sacramentsdag –
Gezinsviering, kinderkerk, crèche,
doop van Jens Felice
eucharistie – 4e zondag na Pinksteren
oecumenische viering, crèche, kinderkerk, aparte jeugdkerk, koffie drinken
eucharistie – 5e zondag na Pinksteren
koffie drinken
eucharistie – 6e zondag na Pinksteren
eucharistie – feestdag van de heilige
Engelmundus – koffie
geen dienst i.v.m. bisschopswijding
bisschopswijding in de Grote of Sint
Bavokerk in Haarlem
eucharistie – 9e zondag van Pinksteren
– koffie drinken

Website: engelmundus.okkn.nl
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Uit het leven van de parochie
Helaas kan dit jaar de gezinsviering op Moederdag niet doorgaan.
Een groot aantal gezinnen is in verband met de voorjaarsvakantie
weg.
Maaaaaar wij zullen in deze Pinksterdienst wel aandacht besteden
aan de moeders.
De gezinsviering is verschoven naar zondag 25 mei. Er zal dan
crèche zijn, de kinderen van de kinderkerk zijn in de kerk en het
jeugdkoor zingt.
Dus: alle opa’s en oma’s, tante’s en ooms, vaders en moeders pakt
jullie kleinkinderen, neven en nichten, en kinderen op en komt met
ze naar de kerk.
In deze viering zal ook Jens Felice, zoon van Bregje van der Hulst
en Vincent Looij, gedoopt worden.
Over kinderen gesproken: van harte feliciteren wij Birgit Steijns en
Maarten Wijker. Op 14 april zijn “zij” namelijk van hun derde kind bevallen: Pepijn Tijs. Een pracht jongen van 4625 gram!
We wensen de familie alle goeds en Gods zegen voor de toekomst.
Uit de “ziekenboeg” van de parochie valt te melden dat Jo Zwemmer, Sam Vlessinghof, al een tijdje in het ziekenhuis Kennemerland, locatie zuid – ligt. Ze heeft twee operaties ondergaan en het is
afwachten, hoe het herstel verloopt.
Met Pinksteren stoppen de missen op woensdagochtend en de vespers op zaterdagavond.
De kinderkerk zal nog doorgaan tot 1 juni.

Oecumenische dienst en jeugdkerk
Op 1 juni mogen wij de leden van de PKN-gemeente in ons kerkgebouw ontvangen voor een oecumenische viering.
Bijzonder aan deze viering is, dat er een speciale dominee komt die
met de jongeren in De Bolder jeugdkerk houdt.
Zegt u het voort, komt, en spoort de jongeren aan om ook te komen.
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Dankbetuiging
Mede namens Jan wil ik het kerkbestuur van de H.Engelmundus
hartelijk bedanken, dat het mij voor een koninklijke onderscheiding
heeft voorgedragen. Het was voor mij op 25 april een totale verrassing, omdat ik dacht, dat ik in het gemeentehuis aanwezig moest
zijn, omdat mijn zwager Martin een lintje zou ontvangen. Iedereen
heeft het prachtig gespeeld.
Voor mij een stukje waardering, waar ik trots op ben. En ik hoop, dat
ik nog lang door mag blijven gaan met kerkelijk werk samen met
vele anderen.
Tevens bedank ik iedereen voort de mooie bloemen, cadeaus en
kaarten, die ik ook nu weer mocht ontvangen!
Betty Gouda-Glas

******************************************
Israël viert zijn verjaardag
'Christenen voor Israël' organiseert uit solidariteit met het Joodse
volk ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de staat Israël een
muzikaal tournee 'Mazzeltov! Tour 2008'.
Op 5 juni vindt een concert plaats in de Grote of Sint Bavokerk in
Haarlem.
Aanvang 19.30 uur.
Kaarten à € 5,- bij Gospelboektiek, Kennemerlaan 224, IJmuiden,
tel.: 0255 - 512355.
Voor meer informatie: www.christenenvoorisrael.nl

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
e-mail: fam.munch@planet.nl
Gebouwen
Adelbertuskerk :
Engelmunduskerk
De Bolder:
Adelbertuscentrum:

Sparrenstraat 46, IJmuiden
Kon.Wilhelminakade 119, IJmuiden
tel. 0255-522006,b.g.g. 0255-537826
tel. 0255-540352,b.g.g. 0255-517083
of 0255-512167

Girorekening O.K. parochie
H. Engelmundus te IJmuiden
girorek.nr. 52.39.65
bankrek.nr. 56.49.11.275

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 4 juni 2008 bij:
S.C.Smit-Maan, IJmuiderstraatweg 130, 1972 LH IJmuiden,
tel. 0255 - 536961, e-mail: s.c.smitmaan@12move.nl
Het volgende nummer verschijnt omstreeks 16 juni 2008.
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