PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND
Jaargang 50, nummer 3
augustus 2008
AAN HET VOLK VAN GOD
BIJ SINT ADELBERTUS EN SINT ENGELMUNDUS
'Oud-Katholieken doen niet aan Maria'.
Zo heb ik het geleerd en zo heb ik het ook ervaren.
Maar tijden veranderen. En ondertussen weet ik van zeker twee parochies, dat zij in hun kerk een kleine hoek met een mariabeeld
hebben ingericht: Amsterdam en Arnhem.
Straks op 15 augustus vieren wij met alle katholieke, orthodoxe en
anglicaanse kerken het feest van het “Ontslapen van de Heilige
Maagd Maria”.
In de jaren twintig was Henry Ford, de uitvinder van de lopende
band en eerste eigenaar van automerk Ford, een keer bij de paus
op audiëntie. Bij die gelegenheid bood hij de paus een groot bedrag
geld aan, als de paus ook eens reclame voor het merk Ford zou maken en niet alleen voor het merk Fiat. Verbaasd vroeg de paus:
“Wanneer maak ik reclame voor Fiat?” “Elke keer als u het Onze
Vader in het Latijn bidt, zegt u: “Fiat voluntas tua.” (Vertaald betekent dat: uw wil geschiede).
Ik weet niet of dit verhaal waar gebeurd is maar het woordje 'fiat'
(het geschiede, of het gebeure) is wel een van de sleutelwoorden
van het christelijk geloof. En de eerste die het uitsprak – natuurlijk in
haar eigen taal, het Aramees – was Maria. Toen de engel bij haar
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kwam en haar verkondigde dat zij een kind van God zou ontvangen,
antwoordde zij na enige aarzeling: “Ziehier de dienstmaagd van de
Heer; mij geschiede naar uw woord.”
Je zou kunnen zeggen dat Maria zich hiermee in de hand van God
legt, en Hem over haar leven laat beschikken, zoals het stuk papier
dat voor mij op tafel ligt en dat zich gewillig door mij laat beschrijven.
Op het eerste gezicht zou je kunnen zeggen, dat wat Maria hier
doet, eigenlijk gemakkelijk is. Zij bewijst hier niet alleen haar vaste,
onvoorwaardelijke vertrouwen op God, zij toont zich hier ook een
slimme en berekende moeder. Want welke vrouw zou 'nee' zeggen
wanneer zij het aanbod krijgt moeder te worden van een zoon die
koning kan worden; moeder van de Messias op wie het hele joodse
volk wacht? Droomde daar niet elk joodse meisje van?
Maar dat is heel oppervlakkig gezien. Geloof levert meestal geen
privileges of meer eer op. Je gaat er persoonlijk niet altijd op vooruit.
God koopt - als het ware - het vertrouwen van mensen niet.
De situatie van Maria is alles behalve rooskleurig. Ze verkeert in volstrekte eenzaamheid. Aan wie kan ze vertellen wat er gebeurd is?
Wie zal haar geloven? Maria wist ongetwijfeld wat er in de joodse
wet stond: een meisje dat op het moment van de huwelijkssluiting
geen maagd meer was, werd naar het huis van haar vader gebracht
en door de inwoners van het dorp of de stad voor de deur gestenigd.
Wij praten soms over het risico van het geloof. Maar wat is ons risico
van het geloof? Wat rare opmerkingen of gefronste wenkbrauwen?
Maria nam daarentegen een werkelijk risico!
Voor “het geschiede naar uw woord” kan een Jood het woord
“amen” gebruiken. Een woord dat ons overbekend is.
De gebeden in de liturgie worden altijd met “amen” afgesloten.
Met zo‟n “amen” heeft Maria de engel geantwoord.
“Zo zal het gebeuren”, zei zij.
Wie dat antwoord geeft, bevestigt dat wat God zegt, waar is en dat
hij zich daaraan wil onderwerpen.
Wie “amen” zegt, zegt “ja” tegen God.
Pastoor Harald Münch
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BERICHTEN VOOR BEIDE PAROCHIES
In Memoriam
Op 10 juli overleed na een langere periode van ziekte en afnemende
krachten Jan Dekker, echtgenoot van Hannie Dekker-van der Bent
op 68-jarige leeftijd na te zijn voorzien van het sacrament van de
zieken te midden van zijn familie. Hij was er erg dankbaar voor dat
zijn familie het mogelijk maakte dat hij tot zijn overlijden thuis bij zijn
vrouw kon blijven.
Op 16 juli werd hij gecremeerd op Westerveld in Driehuis.

Tijdens zijn vakantie in Bulgarije overleed plotseling op de leeftijd
van 69 jaar Bernard Penner, weduwnaar van Jannie Wijker. Na de
vroege dood van zijn enige zoon Berry en het overlijden van zijn
geliefde vrouw Jannie leefde Ben teruggetrokken in IJmuiden in “zijn
buurt” in de Jacob van Heemskerkstraat. In de hoop dat hij nu met
zijn gezin herenigd is, hebben we afscheid genomen van hem op 29
juli in het crematorium Westerveld.
Op 28 juli overleed in “Breezicht” Cornelia Gravemaker-Smit, weduwe van Jan Gravemaker, na een langere periode van afnemende
krachten op de leeftijd van 91 jaar. Corrie Gravemaker was zo lang
als het haar mogelijk was een toegewijde en trouwe parochiane en
kerkgangster van de H. Engelmundus, die veel vrijwilligerswerk o.a.
bij het koper poetsen heeft gedaan. Ze was er trots op Egmondse te
zijn en is er – hoewel zij van haar jeugd af in IJmuiden woonde –
altijd graag blijven komen. Haar familie denkt aan haar als een zorgzame moeder en een lieve oma die het heerlijk vond om haar kleinkinderen te verwennen.
Op 31 juli vond de bidstond plaats. Op 1 augustus werd zij vanuit de
Engelmunduskerk begraven op de Westerbegraafplaats.
Mogen zij allen zijn opgenomen in de heerlijkheid Gods.
Hun nagedachtenis zij ons tot zegen!
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Onderhoudsgroep Westerbegraafplaats
Op woensdag 3 september aanstaande hopen wij ons werk op de
Westerbegraafplaats na enkele weken vakantie weer te hervatten.
(Bij goed weer, uiteraard).
Jack Visser
Volksoperahuis in de Engelmunduskerk
Velsens Cultuurweekend op 20 en 21 september.
In de gemeente Velsen vindt dit jaar geen Cultuurnacht, maar een
Cultuurweekend plaats met het thema ‘Zonde en Deugd’.
Het festival vindt plaats op 13 locaties. Eén van de locaties is de
Engelmunduskerk aan de Wilhelminakade te IJmuiden.
Pianist Charles Janko en zanger/acteur Kees Scholten van het
„Volksoperahuis’ brengen fragmenten uit de succesvolle relisportopera „De zesdaagse van St. Jezus- In`t- Kruis’.
Het is een tragi-komisch verhaal over een wielerzesdaagse in een
dorpje in de Belgische mijnstreek de Borinage. Het is geschreven in
2000 door Jef Hofmeister en bekroond met de aanmoedigingsprijs
theater van de gemeente Amsterdam.
Centraal staat de zesdaagse wielerwedstrijd, zoals die tot in de jaren
‟60 werd gereden. Op de baan van een sportpaleis fietste een aantal
wielrenners zes keer vierentwintig uur, elkaar aflossend, en slapend
in hokjes op het middenterrein. In en rond het sportpaleis heerste
spanning en sensatie en er werd van alles beleefd. Kortom een
prachtige plek voor een volksopera.
Voorstellingen: zaterdag 20 september om 14.00 uur en 15.00 uur;
zondag 21 september om 14.00 uur, 15.00 uur en 16.00 uur.
Een passepartout voor alle 13 locaties van het festival kost € 12,50.
Parochianen (A en E) kunnen tot een kwartier voor het begin van de
voorstelling voor € 1,- een kaartje kopen in De Bolder, en worden via
De Bolder toegelaten.
TIjdens de voorstelling worden de deuren gesloten.
Later komen of de voorstelling voortijdig verlaten om naar een andere locatie te gaan is dus niet mogelijk!
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Seminariedag in Haarlem: 27 september 2008
Aan het begin van een nieuw collegejaar vindt altijd de Seminariedag plaats, een soort open dag voor allen die belangstelling hebben
voor de theologische- en priesteropleiding van onze kerk.
Meestal vindt de Seminariedag plaats in het voormalige seminariegebouw in Amersfoort, waar de oud-katholieke priesteropleiding in
1725 begonnen is. Sinds 1969 is het Seminarie geïntegreerd in de
Universiteit van Utrecht. Studenten volgen er de theologische colleges bij de Universiteit en de aanvullende colleges van het Seminarie.
Dit jaar zal de Seminariedag in Haarlem plaats vinden, in de oud-katholieke kerk, Kinderhuissingel 76.
Onderdeel van de Seminariedag is dit jaar de uitreiking van de
Pascalprijs aan prof.dr. Urs von Arx uit Zwitserland vanwege zijn jarenlange en belangrijke bijdragen aan ontwikkeling van de theologie
van de Oud-Katholieke Kerken van de Unie van Utrecht.
Hij zal het openingscollege houden (waarvan een Nederlandse vertaling aanwezig zal zijn) over een oecumenisch onderwerp: De
kerken erkennen onderling de doop. Hoe verhoudt zich dat met de
ontwikkeling van verdere kerkelijke samenwerking en eenheid?
Vast onderdeel van het programma is ook een overzicht van de
stand van zaken van het Seminarie, en een voordracht van een
student.
Na afloop is er een gezellig samenzijn in de zalen beneden.
Coen Tol exposeert in De Kring
Sinds 1 augustus 2008 exposeert Coen Tol acht van zijn 'verhalende schilderijen' in 'De Kring van Nico en Greet', de kringloopwinkel
aan de IJmuiderstraatweg 51 in IJmuiden.
Enkele titels van de werken: “Je hoeft niet ver te reizen om diep te
gaan”; “Midden onder u staat Hij die gij niet kent”; “Voer voor psychologen”; “Vogel Phoenix”; “Atlas”; "De steen van Sysifus" en “Interieur flat Waalstraat”.
Allen zijn van harte uitgenodigd om de schilderijen te bekijken en de
kringloopwinkel te bezoeken.
Openingstijden: van dinsdag t/m zaterdag van 10.00 - 17.00 uur.
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DANKBETUIGINGEN

In dankbare herinnering aan
Bert Wirix-Speetjens
17e bisschop van Haarlem
Neeroeteren, 13 oktober 1946 – Haarlem, 29 februari 2008
Karakteristiek voor Bert is wat Paulus schreef aan de christenen van
Filippi:
:
„’Verblijdt u altijd in de Heer. Ik zeg nog eens: verblijdt u!
Uw vriendelijkheid zij aan alle mensen bekend.
De Heer is nabij’’ (Filippenzen, 4: 4-5)
Zijn levensinzet sprak uit de spreuk die hij als bisschop koos:
'Barmhartigheid en waarheid ontmoeten elkaar. Gerechtigheid en
vrede kussen elkaar’. (Psalm 85,11)
Onze oprechte dank gaat uit naar de vele mensen die aanwezig
waren bij en meewerkten aan de avondwakes, de uitvaartdienst en
de afscheidsplechtigheid op begraafplaats Westerveld.
Uw medewerking, uw aanwezigheid maar ook uw schrijven en uw
gebed zijn ons blijvend tot steun.
Christel, Jonatan en Johannes,
mede namens de families Ruts-Annaert en Wirix-Baens.

Langs deze weg willen wij een ieder bedanken voor de vele kaarten,
bloemen en geschenken, die wij mochten ontvangen tijdens en voor
ons 50-jarig huwelijksjubileum op 25 mei j.l. Vooral de reacties
vanuit onze zustergemeente hebben ons veel goed gedaan.
Onze dank gaat ook uit naar pastoor Feenstra, die op grootse wijze
pastoor Frede kwam vervangen.
Ook dank aan ons koor voor zijn bijdrage.
Wil en Teun Ham
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BERICHTEN VOOR DE
ADELBERTUSPAROCHIE

Kerkdiensten
24 aug.

10.00 uur

H. Bartholomeüs, apostel (blz. 535)
einde zomerrooster
31 aug.
10.00 uur
16e zondag na Pinksteren (17 in reeks
A; blz. 178)
07 sept.
10.00 uur
17e zondag na Pinksteren (18 in reeks
A; blz. 180)
14 sept.
10.00 uur
Verheffing van het Heilig Kruis (blz.
538)
21 sept.
10.00 uur
H. Matteüs, apostel en evangelist (blz.
540)
28 sept.
10.00 uur
oecumenische dienst in de roomskatholieke Engelmunduskerk, Driehuizerkerkweg te
Driehuis; géén dienst in ons kerkgebouw
05 okt.
10.00 uur
21e zondag na Pinksteren (22 in reeks
A; blz. 189)
website: www.adelbertuskerk.nl
Koffiedrinken
Er is koffiedrinken na de kerkdienst van 14 september.
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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Collectes
De collecte voor het landelijke project van de maand augustus is
door het Collegiaal Bestuur bestemd voor noodhulp in de door een
tyfoon zwaar getroffen gebieden van de Filippijnen waar onze zusterkerk actief is.
Deze collecte wordt gehouden op zondag 24 augustus a.s.
De landelijke collecte in de maand september is bestemd voor het
werk van onze zusterkerken in Centraal- en Midden-Europa en
wordt gehouden op 21 september a.s.
Aan beide collectes kunt u uiteraard ook via uw bank- of girorekening bijdragen.
Oecumenische viering
Op zondag 28 september vindt traditiegetrouw de derde van de jaarlijkse oecumenische vieringen van de samenwerkende kerken in
IJmuiden-Oost/Velsen/Driehuis plaats.
In januari waren we in de protestantse Engelmundus van Velsen, in
mei waren wij gastheer en nu zal de derde dienst worden gehouden
in de rooms-katholieke Engelmundus in Driehuis.
Op het moment van schrijven is er nog geen nadere gegevens bekend.
Let u daarom goed op de afkondigingen voorafgaande aan deze
zondag.
Afwezigheid pastoor Frede
In verband met zijn deelname aan 40e internationale oud-katholieke
theologenconferentie in Neustadt/Weinstrasse in Duitsland en enkele vrije dagen is pastoor Frede van 23 augustus tot en met 1 september afwezig.
In dringende gevallen wordt het pastoraat waargenomen door
pastoor Koos van Oosterhout in Egmond (tel. 072-5062862).
Pastoor Frede is een van de beide secretarissen van deze conferentie die een belangrijke plek voor oud-katholieke theologen is om
elkaar op internationaal gebied te ontmoeten en zo het gesprek tussen de verschillende landskerken gaande te houden. Thema dit jaar
is “Maria in het oud-katholicisme”.
Van 18 september tot en met 10 oktober is pastoor Frede met
vakantie. De waarneming in deze periode ligt bij de pastores Harald
Münch en Martina Liebler (tel. 0255-515260).
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Vanuit de Adelbertus-pastorie
Het pastoraat in IJmuiden combineerde ik tot nu toe met een aanstelling als geestelijk verzorger in een Amsterdams verzorgingshuis,
een functie waarin ik meer dan 5 jaar gewerkt heb. In september zal
ik afscheid nemen in dit huis en in oktober beginnen als geestelijk
verzorger in “De Moerberg” in IJmuiden.
Mevrouw Map de Koning – bij sommigen van u wellicht bekend –
gaat met pensioen en ik volg haar op. Het is mooi dat dan mijn beide
banen in IJmuiden zijn en ik nog meer het gevoel heb in de IJmuidense samenleving te zijn opgenomen.
Ik hoop dat u allen goede zomerse dagen hebt gehad, hier in IJmuiden en daarbuiten.
Met een hartelijke groet van huis tot huis,
Robert Frede, pastoor
Rijkdom
Zondag 27 juli mochten de kerkgangers van de beide parochies voor
het eerst een dienst meemaken waarin 'onze' lectoren Rob de Rijk
en Johannes van Riessen samen in de Adelbertuskerk voorgingen
in een dienst van Schriftlezing en Gebed.
Een gewone zondag. Maar toch een bijzondere dienst.
Na afloop van de dienst waren er veel positieve reacties, zowel van
de Adelbertus- als van de Enelmunduskerkgangers.
Zelf vond ik het genieten om hierbij aanwezig te mogen en te kunnen zijn: een prachtige dienst, zeker voor herhaling vatbaar!
Ook het liturgieboekje was duidelijk.
Dit mag men toch 'rijkdom'' noemen: twee lectoren in de eigen parochie!
Ook dank aan onze trouw misdienaar Patrick, de organist en het
koor!
Marjoke de Koning
God, geef dat mensen leven mogen
en zich terugvinden in elkaar en bij U.
Want liefde moet sterker zijn dan onze dood .
Bert Wirix - 1978
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40-JARIG JUBILEUM VAN KERKWIJDING ADELBERTUS
Nieuw kazuifel
In aanvulling op, en als rectificatie van een bericht in het vorige
Kruispunt kunnen we u melden dat het nieuwe (groene) kazuifel met
toebehoren ter gelegenheid van de 40e verjaardag van de wijding
van ons kerkgebouw zal worden aangeboden door het AdelbertusVrouwenkontakt èn de bazaarcommissie. De laatste naam was
onvermeld gebleven terwijl de bazaarcommissie reeds een toezegging aan het kerkbestuur had gedaan. Tijdens de feestelijke viering
op 19 oktober zal het kazuifel aan de gemeente getoond en aangeboden worden.
Parochieuitstap 2008
In het kader van het wijdingsjubileum van ons kerkgebouw zal de
jaarlijkse parochieuitstap dit jaar naar Egmond gaan.
We zullen onder deskundige leiding de Adelbertusakker met de
restanten van de oude Adelbertuskerk en de wonderbaarlijke bron in
de absis, en de Adelbertus-Abdij bezoeken, er is gelegenheid het
middaggebed in de Abdij bij te wonen en de dag wordt in ons eigen
Adelbertus-centrum besloten met een koud buffet.
We reizen met de bus naar Egmond en daarvoor geldt: VOL is VOL.
De kosten bedragen € 15, - voor de hele dag (bus, entree en buffet).
U moet wel uw eigen lunch meenemen die we in Egmond in de abdij
kunnen gebruiken. Voor koffie wordt gezorgd.
Wie het eerst inschrijft is zeker van deelname; als de bus vol is
wordt er een reservelijst eengelegd.
U kunt zich vanaf 10 augustus na de dienst opgeven bij Mariska
Donker (tel.: 023 - 5392080) of Carla van Leeuwen (tel.: 0255 535884)
In het komende nummer van het Kruispunt ontvangt u het definitieve
programma van de viering van het 40-jarig jubileum van kerkwijding.
Houdt u in elk geval 19 oktober vrij. Om 15.00 uur begint dan de
pontificale eucharistieviering met de nieuwe bisschop Dirk Jan
Schoon als celebrant. Aansluitend is er een receptie in gebouw “De
Abeel” in de Abelenstraat.
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BERICHTEN VOOR DE
ENGELMUNDUSPAROCHIE
Kerkdiensten
Vanaf 6 september zaterdags 19.00 uur vesper, en zondags 10.00
uur kinderkerk
3 aug.

10.00 uur

eucharistie, Pinksteren 13, Engelmunduskerk
10 aug.
10.00 uur
eucharistie, Adelbertuskerk
17 aug.
10.00 uur
eucharistie, Ontslapen van Maria;
huwelijksjubileum Gerard en Alida
Schutte, Engelmunduskerk
woensdag 20 aug. 19.00 uur vespers 101e verjaardag van kerkwijding Engelmunduskerk; na afloop koffie en een borrel
24 aug.
10.00 uur
eucharistie, Adelbertuskerk; laatste
gezamenlijke dienst dit zomerseizoen
31 aug.
10.00 uur
eucharistie, Pinksteren 17
6 sep.
19.00 uur
vesper
7 sep.
10.00 uur
eucharistie, Pinksteren 18, begin
kinderkerk
14 sep.
10.00 uur
eucharistie, Kruisverheffing,
koffiedrinken
21 sep.
10.00 uur
eucharistie, Apostel Matteüs
28 sep.
10.00 uur
oecumenische viering, Ichthuskerk
5 okt.
10.00 uur
gezinsviering, oogstdienst, koffiedrinken
Website: engelmundus.okkn.nl
(www.OKKN.nl; klik parochies aan; zoek IJmuiden, Engelmundus)
Op de website www.OKKN.nl zijn veel foto's te vinden van de
bisschopswijding van mgr.dr. D.J.Schoon.
Op de website van de parochie heeft Henk Groen onlangs nog foto's
geplaatst, die vooral interessant zijn voor Engelmundusparochianen.
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Uit het leven van de parochie
Meer dan een jaar heeft het geduurd maar nu is eindelijk de kogel
door de kerk: Maartje Janneman-Gravemaker zit sinds kort op
haar nieuwe stek. Zij heeft een flat in het Sam Vlessinghof.
Nadat zij meerdere operaties heeft ondergaan heeft Jo Zwemmer
Maartjes plek in Velserduin overgenomen. Jo zal daar wel voor langere tijd voor revalidatie blijven.
Wij stonden op het punt met vakantie te gaan, toen mij het bericht
bereikte dat zowel Aaf Kromhout van der Meer-Prins als ook Gre
van Os-Zwanenburg met hartproblemen naar het ziekenhuis
moesten. Aaf Kromhout heeft een pacemaker gekregen en komt
weer, waar ze wezen wil. Gré van Os is op zaterdagmorgen
geopereerd in het VU-ziekenhuis en voorzien van vier bypasses.
Sindsdien is zij overgeplaatst naar het EG, wat goede hoop geeft
voor de toekomst.
Jan Dekker uit de Raafstraat 68 ontving op vrijdag 4 juli het sacrament van de ziekenzalving. Nadat hij acht jaar geleden aan slokdarmkanker was geopereerd, zijn er afgelopen kerst plekken op de
longen en de lever gevonden. Hij is op 10 juli overleden en op 16 juli
gecremeerd op Driehuis Westerveld.
Gerda Blokland-van de Bos is vanwege een onwillige knie aan
haar stoel gekluisterd en wacht op de verlossende behandeling.
Woensdag 20 augustus vieren wij weer op de wijdingsdag van de
kerk zelf de vesper van kerkwijding. Na afloop zullen wij in De
Bolder een glaasje heffen op de „101-jarige Engelmunduskerk‟.
In het volgende Kruispunt komt meer informatie over de oecumenische leeskring en over de bijbelgespreksgroep die plaatsvindt
op een middag door de week.
5 Oktober: Oogstdienst - Dierendag - Bloemendienst
Het is nog vroeg, maar ik wil u - volwassenen en alle kinderen - nu
alvast van harte uitnodigen voor 5 oktober aanstaande. Wij willen
dan een gezinsdienst vieren met het jeugdkoor rondom de oogst,
dierendag en de traditionele bloemendienst.
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14 SEPTEMBER: BARBECUE voor de JONGE GEZINNEN
Hallo ... jonge actievelingen van ooit, nu en misschien straks!
Hallo ... gewoon gezellige mensen van 30 tot 50 jaar, natuurlijk met
partner en kinderen!
Wij, pastoor Münch en de Werkgroep gaan op 14 september vanaf
15.00 uur een barbecue organiseren voor jonge gezinnen in de tuin
van de pastorie aan de Wilhelminakade.
We zorgen voor volle schalen en flessen en gaan er vanuit, dat de
deelnemers de vertrouwde gezelligheid meenemen.
Als je je herkent in de omschrijving:
A. tussen de 30 en de 50 (we letten niet op een paar jaartjes
meer of minder);
B. en betrokken of nieuwsgierig;
C. en/of: ooit actief/meelevend,
maar door omstandigheden nu even wat minder...
reserveer dan de datum en meld je aan.
We sturen je vóór 24 augustus een uitnodiging met een aanmeldingsformulier voor de barbecue.
Mocht je op 24 augustus nog geen uitnodiging ontvangen hebben,
neem dan contact op met pastoor Münch (tel.: 0255 - 515260), de
familie Rill (tel.: 0255 - 521041) of de familie Groen (tel.: 0255 523753).
Je krijgt dan alsnog een uitnodiging.
Kom,
geef je op,
laten we gezellig genieten van de nazomer!
De Werkgroep
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Voor de Bolderbazar, voor de klanten:
Dank uit Lombok
Van de opbrengst van de Bolderbazar gaat ieder jaar een klein gedeelte naar een goed doel buiten de kerk.
Van de Bazar van 2007 ging een bedrag naar de DDFI, waarvoor
onderstaande bedankbrief ontvangen is:
Bij deze zeggen wij u hartelijk dank voor de bijdrage, die wij eind
vorig jaar mochten ontvangen.
Hiermede kunnen wij de tandheelkundige projecten, die wij in Indonesië initiëren, blijven voortzetten.
In de maand maart heb ik zelf samen met nog een Nederlandse
tandarts in anderhalve week de kinderen van het weeshuis HopeChildren-Home in Untal-Untal op Bali behandeld. Veel slechte kiezen zijn verwijderd, maar ook veel afgebroken voortanden gerepareerd. Blijvend is onze stichting nu verantwoordelijk voor de tandheelkundige verzorging van de Stichting Penulik Anak op Lombok,
die geleid wordt door de Nederlander Cheim Fetter. Hij geeft straatkinderen een tehuis en verzorging. De gebitten van alle daar nu wonende 50 kinderen zijn nu goed gesaneerd.
Verder staat er voor dit jaar weer een groot schoolproject gepland in
oktober. Hieraan zullen 6 Nederlandse tandartsen met assistentes
meewerken.
Alle geldelijke bijdragen worden aangewend om ons instrumentarium en onze verbruiksmaterialen op peil te houden. Zo zijn we nu
bijna in staat om goed tandsteenverwijder-instrumentarium aan te
schaffen. De behandelingen voor de kinderen zijn vanzelfsprekend
gratis en aan hen worden ook tandenborstels en tandpasta verstrekt.
Alle medewerkers aan onze projecten, behalve de Indonesische
tandartsen die erbij zijn betrokken, komen vrijwillig en geheel voor
eigen kosten voor verblijf en vervoer naar Lombok toe.
Wij zeggen U nogmaals dank voor uw bijdrage.
Huub van ’t Veld, President of the DDFI
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Echt waar?
Ik was eens in een museum en zag daar een man, die met een digitale camera ieder schilderij fotografeerde. Hij keek even naar een
schilderij, dan naar zijn beeldschermpje: klik; op naar het volgende.
Zou die man thuis de foto's op een groot beeldscherm zetten en ze
dan op zijn gemak bekijken? Of waren de foto's voor hem het bewijs, dat hij de schilderijen gezien had? En zo ja, wat had hij dan gezien?
Je ziet ook wel, dat mensen in een menigte staan om iets te zien en
dan op het kritieke moment hun camera omhoog steken en hopen te
fotograferen, wat ze door de menigte niet echt kunnen zien.
Is dat dan om thuis te bekijken, wat ze hadden moeten/willen zien?
Of is de foto het bewijs, dat ze er zelf geweest zijn?
Op de beeldschermen in de Grote of St.Bavokerk in Haarlem waren
tijdens de wijding van mgr.D.J.Schoon indringende, fel gekleurde,
meer dan levensgrote beelden te zien - gelukkig maar - van de
plechtigheden die ver weg en veel minder helder verlicht live plaats
vonden. Dat wil zeggen, op de beeldschermen kregen we te zien,
wat de filmers wilden laten zien.
Wat maakte meer indruk: in persoon getuige zijn van de wijding, de
priesterschare, de vele bisschoppen, de geestelijken en voorgangers van bevriende kerken, het samen zingen en bidden, of alles
zien op beeldschermen?
Geldt iets tegenwoordig soms pas als waardevol en echt, als het op
TV geweest is?
Wat is echt waar?
In de kathedrale kerk in Utrecht is een kleine tentoonstelling ingericht van een aantal van de 1700 relieken die in het hoofdaltaar bewaard worden.
Als ik er bij sta te kijken, is het alsof ik zo'n foto uit een menigte zien:
je ziet dan een wazige, scheve foto van de gouden koets; of heel in
de verte met een halve arm er voor, een kind op een praalwagen uit de klas van je dochter; of de beroemde zanger die net aan de
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andere kant uit de auto stapt; de bus met het bejubelde voetbalelftal
met spiegelende ramen en vage schimmen.
In de vitrine zie ik een stukje oude kostbare stof, volgens de overlevering van de kleding van St.Willibrord; een pot met schedelstukjes; botsplintertjes op papiertjes; een prachtige oude lap met relieken; overblijfselen van later als heiligen beschouwde heren van
Port-Royal.
En toch zie ik meer, net zoals de fotograaf van de wazige scheve
gouden koets bij het zien van zijn foto: hij voelt zich weer in het feestelijke en plechtige en koninklijke Den Haag.
Al heel vroeg kwamen de christenen bijeen op de graven van de heiligen en vierden er de maaltijd, de eucharistie. De heiligen waren
hun leraren en voorgangers in het geloof. Met het grafbezoek eerden zij de heiligen, en in gemeenschap met hen en met alle heiligen
van heden en verleden vierden zij de eucharistie.
Toen het christendom zich verbreidde, werden ook op de plaatsen
waar geen heiligen begraven waren, kerken en altaren opgericht.
Om de band met de vroegere heiligen en voorgangers vast te houden, werden in of onder de altaren relieken gelegd. Toen Willibrord
uit Rome naar onze streken kwam, had hij relieken bij zich voor de
nieuwe altaren, waardoor de kerk in de Nederlanden bijna een persoonlijke band met de kerk van Rome had.
Het hoeven niet echt lichamelijke overblijfselen van die heilige geweest te zijn, het kunnen ook stukjes van hun kleding geweest zijn,
of voorwerpen, waarmee de heilige aangeraakt was.
Echt waar?
Wie zal het zeggen? Voor hen die geloven wel, en dat zijn er vele
geweest, en dat zegt wat.
Een stukje van een heilige, iets wat de heilige aangeraakt had, was
de heilige, bezat de kracht van de heilige. En wie dan hier de heilige
weer aanraakte, ervoer die kracht ook, na tien, na honderd, na
duizend jaar, en onverminderd.
En zo was het. Dat kun je zien aan de zorg waarmee de relieken
eeuwen en eeuwen lang bewaard zijn: gewikkeld in kostbare stof,
ingelegd in fijnzinnig versierde reliekhouders, en medaillons; briefjes
en perkamentstroken die vermelden welke relieken het zijn. De
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schedels van de H.Agnes en de H.Cunera zijn in geborduurde zijden
stoffen verpakt met een kijkgaatje, zodat gelovigen kunnen zien, dat
het echt waar is.
In de Middeleeuwen waren de relieken in kostbare edelmetalen reliekhouders en prachtige reliekschrijnen geplaatst, waarmee ze ook
getoond werden op feestdagen en in processies. Grote menigten
stroomden dan toe om de heiligen te zien en hun kracht, hun
heilzame aanwezigheid te ervaren en te ontvangen.
In de Reformatie zijn veel kostbare reliekhouders omgesmolten. Er
zijn er nog een aantal in het Catharijneconvent. De relieken zelf werden in die tijd uit de grote reliekhouders gehaald en veilig opgeborgen, verzorgd en bewaard. Een aantal werd zelfs naar het buitenland gebracht tot de woelingen van de Reformatie voorbij waren.
Anique de Kruijf doet wetenschappelijk onderzoek naar deze relieken, en daardoor ontstond ook de expositie. Zij spreekt over 'objecten', dat zijn dus dingen, die ook onderzocht kunnen worden. Maar
of je zo de kern, het wezen, de betekenis, de waarde, de kracht van
de relieken in de vingers kunt krijgen?
Dat deze relieken een traditie van vele honderden jaren hebben, en
met zoveel zorg en liefde gekoesterd en bewaard zijn, zoveel betekend hebben voor zoveel mensen, dat kun je niet meten of wegen.
Je moet rustig en met gelovige eerbied en respect kijken, en het geloofsgetuigenis van de heilige voorvaders en -moeders op je laten
inwerken.
Echt waar?
Er zijn dichtgevouwen papiertjes, waarop staat, dat er poeder of
gruis van de H.Radboud in zit. Het is opengevouwen en het is echt
gruis, wat er in zit.
Zo'n reliek is een mysterie. Dat moet je niet open maken en onderzoeken - dan vind je gruis.
Net als het geloof zelf.
Ontleed het niet tot op het bot.
Geloof slechts.
Laat het mysterie bestaan.
Echt waar?
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Echt waar.
De tentoonstelling in de Utrechtse kathedraal, Willemsplantsoen 2,
is te zien tot en met 13 september op dinsdag - zaterdag van 12.00 17.00 uur.
In die periode zijn veel oude Utrechtse kerken voor bezichtiging
open.
Het Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38, Utrecht, is open van
dinsdag tot en met zondag van 11.00 - 17.00 uur.
Fiete Smit-Maan

ALGEMENE BERICHTEN
Aangepaste gezinsdiensten
De eerste dienst van dit seizoen vindt plaats op 24 augustus in de
Morgensterkerk, Vrijburglaan 2, Heemskerk, om 15.30 uur.
Voorgangers zijn pastor E.Wigchert en ds.W.Westerveld.
Het jaarthema is 'Dak boven wat hoofden', en het thema van deze
dienst 'Onder Gods hemeldak'.
De muziek wordt verzorgd door Marion van der Horst-van Straten en
Rob Zeegers.
Bijdragen in de collecte kunnen fruit, bloemen en ook geld zijn.
Na de dienst: gezellig samenzijn bij koffie, thee en limonade.
'Om te zingen naar de Ichthuskerk'
Op zaterdag 20 september is er weer een avond “Om te zingen naar
de kerk” in de Ichthuskerk, Snelliusstraat 40 in IJmuiden.
We zingen prachtige liederen uit allerlei bundels.
Jan Schotvanger praat de liederen aan elkaar en leidt de samenzang.
Het orgel wordt bespeeld door Ary Rijke, de vaste organist voor deze avonden.
De avond begint om 19.30 uur; de kerk is om 19.00 uur open.
Iedereen is van harte welkom !
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Engelmunduskerk Velsen-Zuid: expositie S. Theo van Riezen
In de maand augustus exposeert S. Theo van Riezen zijn werk in de
Engelmunduskerk te Velsen-Zuid. De omgeving alleen al is een bezoek meer dan waard door de schilderachtige ligging aan het Noordzeekanaal en onder de rook van Corus. Oude tijden en het moderne
leven komen hier samen in een oase van rust.
Van Riezen (64) is zijn hele werkzame leven bezig met zijn kunst voor, tijdens en na diverse leidinggevende functies in het onderwijs.
Gedurende de laatste jaren is zijn inspiratiebron Bali.
Gemengde techniek, schalen, panelen en schilderijen zijn het
resultaat van het creatieve proces. Mystiek, rituelen en uitbundige
natuur liggen aan de basis van elk werk. Onder de oppervlakte van
een eerste kennismaking zweemt melancholie en sensualiteit. Een
feest voor wie enige bekendheid heeft met de tropen in het
algemeen en Bali in het bijzonder. Het kleurgebruik is optimistisch
en rijk.
In de kerk toont hij schalen en schilderijen (90x70 cm).
Kijk voor meer informatie op
http://members.upc.nl/a.brand11/s.theo/Welkom.html

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 10 september 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 22 september 2008.
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