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Heilige Adelbertus
patroon van de parochie en de kerk van de H.Adelbertus
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PROGRAMMA
voor de viering van de
40ste verjaardag van de wijding van het
kerkgebouw van de parochie van de heilige
Adelbertus

10.00 uur Eucharistieviering
met medewerking van het
Jeugdkoor.

zondag 12 oktober

Aansluitend opening van de tentoonstelling over de geschiedenis
en activiteiten van de parochie van
de Heilige Adelbertus.
Deze expositie is samengesteld
door de Historische Kring.

19.00 uur Vespers van de
Verjaardag van Kerkwijding

woensdag 15 oktober

Aanbieding van een geschenk aan
de parochie door de Historische
Kring.
Aansluitend vertoning van de film
van dhr.J.Visser over de bouw van
de Adelbertuskerk.
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10.00 uur ontvangst deelnemers
in het Adelbertuscentrum
(opgave vooraf is noodzakelijk,
deelname kost € 12,50)

10.30 uur vertrek
naar Egmond-Binnen
voor bezoek aan de Sint-Adelbertabdij

12.30 uur middaggebed in de
abdij

zaterdag 18 oktober
13.00 uur de door u zelf
meegenomen lunch gebruiken

13.45 uur rondleiding abdij en
het mausoleum van graaf Floris
Aansluitend om ± 17.00 uur koud
buffet in het Adelbertuscentrum.

15.00 uur Pontificale Viering van
de Eucharistie op de
40ste Verjaardag van Kerkwijding

zondag 19 oktober

Kinderkerk
Collecte voor een diaconaal doel
Aansluitend receptie in 'De Abeel‟

U bent van harte uitgenodigd om dit jubileum mee te vieren!
Voor deelname aan de excursie naar de Sint-Adelbertabdij
kunt u zich opgeven bij mevr. M. Donker, tel.: 023 - 5392080.
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Aan het volk van God
bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus,
Op woensdag 15 oktober zal het 40 jaar geleden zijn dat de parochiekerk van de H. Adelbertus door de toenmalige Bisschop van
Haarlem, mgr. Gerardus Anselmus van Kleef werd gewijd. De parochie was al in 1964 gesticht en opgedragen aan de H. Adelbertus,
een Engelse diaken en geloofsverkondiger in onze streken. Een
lang proces van intensief fondsen werven en bouwen werd zo voltooid.
Met de keuze voor Adelbertus als beschermheilige stond de kerk in
een lange traditie. Het was immers een goede gewoonte in de Nederlandse Oud-Katholieke Kerk om heiligen uit de eigen vaderlandse geschiedenis te kiezen. Bovendien was de oude abdij van de
Benedictijnen in Egmond al voor de Reformatie aan de H. Adelbertus gewijd geweest en werd er met deze naam ook een persoon uit
de geschiedenis van deze streek geëerd.
Maar wie was de H. Adelbertus eigenlijk?
Zoals bij veel grote figuren uit de vroege en middeleeuwse kerkgeschiedenis zijn grote delen van zijn leven in legendes overgeleverd,
en dateren de eerste schriftelijke biografieën uit latere eeuwen. Volgens een van de oudste beschrijvingen was Adelbertus de zoon van
de koning van Sussex, een klein koninkrijkje in het huidige Engeland. Omdat hij al vroeg roeping voelde om zijn leven aan de verkondiging van het geloof te wijden, deed hij afstand van zijn koninklijke rechten en trad in in een klooster. Op veel afbeeldingen – ook
op die in onze kerk in IJmuiden – kunnen we dat zien aan kroon en
scepter die aan zijn voeten liggen. Rond het jaar 690 kwam hij dan
in het gevolg van de (latere) H. Willibrordus naar ons land en begon
in de streek van Kennemerland samen met de H. Engelmundus het
evangelie te verkondigen. Naar de precieze inhoud van deze verkondiging kunnen we alleen maar gissen, duidelijk is waarschijnlijk
wel dat hij een groot voordeel had van het feit dat zijn moedertaal
Angelsaksisch verwant was met het Fries dat in onze streek werd
gesproken, zodat hij wellicht gemakkelijker toegang tot de mensen
had dan eerdere zendelingen voor hem. Hij verbleef veel jaren in de
streek rond het huidige Egmond en bekeerde veel Friezen tot het
christendom, onder hen ook een zekere Eggo. In de levensbe-
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schrijving van de H. Adelbertus uit de 12e eeuw wordt het volgende
verhaal verteld:
Tijdens een maaltijd bij Eggo thuis geeft Adelbert aan zijn vriend te
kennen dat hij voor enige tijd naar Engeland terug moet. Eggo’s
droefheid is groot: “Zullen we u dan nooit meer terug zien, vader?”
Adelbert, die juist aan een appel is begonnen, snijdt de vrucht in
vieren en verzamelt de pitten. Hij werpt ze in de richting van het
haardvuur en zegt: “Op het moment dat uit deze pitten een nieuw
boompje is gegroeid, zal ik in jullie midden terugkeren.” Niet lang
daarna brandt het huisje van Eggo af. Enige tijd later blijkt er op die
plek een appelboompje opgeschoten te zijn. Vijf jaar na al deze gebeurtenissen, juist in de tijd dat het boompje in volle bloei staat,
verschijnt Adelbert weer op het strand. Hij hernieuwt de vriendschap
met Eggo en zijn zoon, en hervat het bekeringswerk.
Opvallend aan dit verhaal is echter dat niemand zich afvraagt, of
weet te vertellen wat Adelbertus thuis in Engeland is gaan doen.
Adelbertus is volgens de traditie altijd diaken gebleven. Omwille van
zijn grote geleerdheid werd hij door velen geraadpleegd en genoot
hij grote faam. Rond het jaar 740 is Adelbertus in zijn woonplaats
nabij het huidige Egmond op zeer hoge leeftijd overleden, waarschijnlijk een of twee jaar na Willibrordus met wie hij als jonge man
ooit naar het vaste land was gereisd.
Ruotbert van Mettlach vertelt dat “Vader Adelbert” blijmoedig heenging: op zijn sterfbed zong hij opgewekt psalm 47: “Nu gaan we zien
wat we altijd gehoord hebben”. De bewoners van Egmond begroeven hem met veel eerbied en bouwden een houten kerkje boven zijn
graf. Het zou herhaaldelijk door invallende Noormannen verwoest
zijn, maar werd telkens weer opgebouwd, want er gebeurden vele
wonderen. Ruotbert heeft er een hele reeks opgetekend.
In 920 zou Sint Adelbert zijn verschenen aan een zekere Wilfsit, een
vrouw die haar leven aan God had toegewijd, om zijn wens te kennen te geven dat zijn gebeente zou worden opgegraven ter verering.
Graaf Dirk I gaf hiertoe opdracht, en Adelbertus‟ overblijfselen
werden teruggevonden in een lijkwade die geheel gaaf was geble-
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ven. Onder de sarcofaag vond men een heldere zoetwaterbron: de
oorsprong van het St.Adelbertputje in Egmond-Binnen.
Het heilige gebeente werd plechtig overgebracht naar een verderop
gelegen plek waar de graaf een houten nonnenklooster met kerk liet
bouwen. Graaf Dirk II liet de houten kloosterkerk vervangen door
een stenen gebouw en in plaats van nonnen kwamen er monniken.
Dit zou het begin zijn geweest van de Abdij van Egmond. Tijdens de
Reformatie werd het klooster verwoest, maar de monniken wisten de
reliekschat, waartoe de relieken van Sint Adelbert behoorden, in
veiligheid te brengen. Na vele omzwervingen langs kerken en andere schatbewaarders kwamen ze in 1950 weer terug in de opnieuw
opgerichte Adelbertusabdij. De Adelbertdevotie in de streek had in
de tussenliggende eeuwen afwisselend perioden van sluimering en
bloei gekend, maar was op geen enkel moment geheel verloren gegaan. Het feest van Sint Adelbertus wordt gevierd op 25 juni.
Gedurende de eeuwen – en zeker na de Reformatie – is er natuurlijk
veel discussie geweest over de vraag of Adelbertus nu écht heeft
bestaan, of de relieken werkelijk van hem afkomstig zijn en wat voor
een persoon Adelbertus geweest is. Eigenlijk is dat voor ons mensen nu niet zo relevant meer. In zijn persoon herdenken wij degenen
die het christelijk geloof in onze streek hebben gebracht en die door
hun inspirerende leven anderen ook op de weg van Jezus Christus
hebben gebracht.
Dat kan voor ons in onze tijd zeker een inspiratie en aansporing zijn:
Juist nu komt het erop aan om over onze overtuiging te vertellen en
met ons geleefd geloof anderen nieuwsgierig te maken naar onze
motieven en overtuigingen.
Op deze wijze houden we de gedachtenis aan de H. Adelbertus levend en werken we mee aan de toekomst van onze parochie hier in
IJmuiden. De parochie van de H. Adelbertus op weg naar de 50!
Ik hoop velen van u te mogen ontmoeten bij een van de feestelijke
kerkdiensten van het jubileum,
Robert Frede, pastoor
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BERICHTEN VOOR BEIDE PAROCHIES
DWIJ-collecte in oktober
Op zondag 5 oktober wordt in beide parochies de DWIJ-collecte gehouden. Het doel is het luchthavenpastoraat op Schiphol. Pastoor
Joop Albers is werkzaam in het pastoraat op Schiphol en heeft
tijdens de veertigdagentijd in het Adelbertuscentrum verteld over de
vragen en problemen waarmee hij daar wordt geconfronteerd. Naast
spirituele begeleiding is er incidenteel ook geld nodig om mensen in
een acute noodsituatie te kunnen helpen.
De ruimtes van het Schiphol-pastoraat worden bekostigd door de
luchthavenmaatschappij en de honoraria van de pastores door de
zendende kerkgenootschappen (Joop Albers wordt betaald vanuit
de Anglicaanse gemeenschap). Diaconale taken waarmee de pastores worden geconfronteerd moeten vanuit het pastoraat zélf worden
betaald. Het gaat dan bijna uitsluitend om noodhulp en eten en drinken voor gestrande reizigers die nergens anders terecht kunnen;
mensen die ineens berooid op het vliegveld staan. Joop wist tijdens
zijn lezing een aantal sprekende voorbeelden te noemen.
DWIJ wil dit zeer noodzakelijke werk met een collecte uit IJmuiden
ondersteunen.
Geloofscursus voor Engelmundus en Adelbertus
Ik wil wel geloven, maar hoe?
Waar gaat het nou eigenlijk over in de evangeliën?
Hoe houd ik het geloof vast?
Wat kan Jezus in mijn leven betekenen?
De grote vragen van het christelijk leven anno nu – maar eigenlijk
van alle tijden. Vragen van twijfelaars, van gelovigen, van hen die er
tussen in zitten. Precies deze vragen worden besproken in de geloofscursus die o.l.v. de pastores Harald Münch en Robert Frede
vanaf woensdag 29 oktober aan de orde komen. De volgende data
worden in overleg vastgesteld.
In de Protestantse kerk is een geloofscursus ontwikkeld die ook voor
onze eigen oud-katholieke geloofsbeleving goed te volgen is. Deze
cursus is gebaseerd en verder verfijnd naar het model van de alphacursussen die in veel kerken gegeven zijn. Maar er zijn natuurlijk
ook weer oud-katholieke extra‟s (en daarvoor zijn de pastores
erbij…..).
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Elke avond heeft een duidelijke structuur en begint met een gezamenlijke maaltijd zodat men ook op tijd weer huiswaarts kan. Er is
voor een avond gekozen om het ook voor de werkenden onder ons
mogelijk te maken deel te nemen.
In verband met de maaltijd is opgave vooraf wenselijk.
U kunt zich opgeven bij pastoor Münch (tel. 0255-515260) en pastoor Frede (tel. 0255-510771). Ook met vragen kunt u bij hen terecht.
Plaats:
De Bolder
Datum:
vanaf woensdag 29 oktober
Tijdstip:
18.30 uur

Oud-Katholieke Mannenvereniging IJmond
De eerstvolgende bijeenkomst van de Mannenvereniging vindt
plaats op 7 oktober 20.00 uur in De Bolder. De heer Treffers zal
vertellen over schepen en schilderijen.
Op 18 november vindt een middag- en avondexcursie plaats naar
de ambachtelijke distilleerderij De Ooievaar in Amsterdam. Na de
rondleiding door de stokerij wordt gezamenlijk de maaltijd gebruikt in
het proeflokaal.
Er is een plan om bij voldoende belangstelling eind mei 2009 een
driedaags bezoek te brengen aan het klooster 'De Achelse Kluis'
aan de Belgische grens.
Voor meer informatie: J.van der Leek, 0255 - 513787 of
de website: engelmundus.okkn.nl
Adelbertus Vrouwenkontakt
Het jaarprogramma is weer klaar. Alle leden hebben inmiddels het
programma ontvangen. Wilt u ook eens een avond bijwonen, het
jaarprogramma ontvangen of zich opgeven als nieuw lid? Dat kan.
Neem contact op met N. Roossien-Belfroid, Waalstraat 103a, 1972
WR IJmuiden, tel. 0255-533001 en u krijgt alle informatie die u
hebben wilt.
De avonden zijn op de tweede dinsdag van de maand, beginnen om
20.00 uur en zijn om ongeveer 22.00 uur afgelopen.
Met vriendelijke groet,
Nicolette Roossien-Belfroid
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BERICHTEN VOOR DE
ADELBERTUSPAROCHIE

Kerkdiensten
28 sept.

5 okt.
12 okt.
15 okt.
19 okt.
26 okt.
2 nov.
9 nov.
16 nov.

10.00 uur
oecumenische dienst in de roomskatholieke Engelmunduskerk in Driehuis; geen
dienst in ons kerkgebouw
10.00 uur
21e Znd. na Pinksteren (22 in reeks A;
blz. 189)
10.00 uur
22e Znd. na Pinksteren (23 in reeks A;
blz. 191) m.m.v. het jongerenkoor van
de beide parochies
19.30 uur
40e verjaardag van kerkwijding –
vesper
15.00 uur
40e verjaardag van kerkwijding –
pontificale eucharistieviering (blz. 557)
10.00 uur
24e Znd. na Pinksteren (25 in reeks A;
blz. 195)
10.00 uur
Allerheiligen, met de gedachtenis voor
Allerzielen (blz. 548)
10.00 uur
H. Willibrordus, apostel der Nederlanden (blz. 552)
10.00 uur
27e Znd. na Pinksteren (28 in reeks A;
blz. 201)

website: www.adelbertuskerk.nl
Koffiedrinken
Er is koffiedrinken na de kerkdiensten van 5 en 12 oktober en op 2
en 16 november.
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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)
Collectes
De collecte op zondag 5 oktober is voor DWIJ (Diaconale Werkgroep IJmond) en bestemd voor het werk van het luchthavenpastoraat op Schiphol, werk waar onze voormalige pastoor Joop Albers
nauw bij betrokken is.
De collecte voor het landelijk project wordt deze maand gehouden
op zondag 12 oktober (afwijkend van het schema) en is bestemd
voor het jongerenwerk in de landelijke kerk. De aanbeveling van het
Collegiaal Bestuur is nog niet ontvangen.
De collecte van de pontificale eucharistieviering op 19 oktober wil
het kerkbestuur bestemmen voor een nader te bepalen doel in het
bisdom van de Anglikaanse bisschop Mark van Koevering in Afrika.
Bisschop Van Koevering maakte diepe indruk op degenen, die hem
in 2006 ontmoetten bij zijn bezoek aan IJmuiden. Het leek het bestuur zinvol om mensen in een bisdom in opbouw te laten delen in
de vreugde om het 40-jarig bestaan van ons eigen kerkgebouw.
In alle collectes kunt u uiteraard ook via girorekening 38.08.341 van
de parochie bijdragen.
Bij de kerkdiensten
De eucharistieviering op zondag 12 oktober wordt muzikaal omlijst
door het jongerenkoor van onze beide IJmuidense parochies o.l.v.
Willem Gouda en Antoinette van der Putten. Met deze bijzondere
dienst willen we de feestweek “40 jaar Adelbertuskerk” openen.
Aansluitend aan de dienst is er gelegenheid om de fototentoonstelling over de bouw van de kerk en het leven van de parochie in
onze kerk te bezichtigen.
Op woensdag 15 oktober – de “echte” wijdingsdag – willen we met
een vesper voor de Verjaardag van kerkwijding stil staan bij ons jubileum. Na de vesper wordt het cadeau van de Historische Kring van
de IJmondparochies aangeboden en vertoont Jan Visser de film
over de bouw van de Adelbertuskerk. Dit alles uiteraard vergezeld
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van een hapje en een drankje.
De plechtige viering van het jubileum vindt plaats op zondag 19 oktober. De viering begint om 15.00 uur. De Engelmunduskerk is op
die dag gesloten. Bisschop Dirk Jan Schoon zal op die dag de eerste keer als bisschop in onze kerk voorgaan. Aansluitend is er een
receptie in de Abeel.
Zondag 2 november vieren we Allerheiligen met de gedachtenis
voor Allerzielen. Op zondag 12 oktober, woensdag 15 oktober en
zondag 26 oktober is er gelegenheid om op een lijst achter in de
kerk de namen van hen die u tijdens de dienst van Allerzielen wilt
herdenken, op te schrijven zodat deze namen tijdens de viering genoemd kunnen worden.
Afwezigheid pastoor Frede
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).
Geen oogstdienst in 2008
In 2008 zal er – bij wijze van uitzondering – geen bijzondere oogstdienst worden gehouden. Het kerkbestuur is tot dit besluit gekomen
omdat de maand oktober in het teken staat van ons 40-jarig jubileum
en de maand november vanwege de kerkelijke feestdagen op de
eerste twee zondagen niet geschikt is voor een oogstdienst.
Veel vrijwilligers zetten zich voor ons jubileum in en het leek het bestuur ondoenlijk om de inzameling van het fruit en het opmaken van
de fruitbakjes te realiseren. In 2009 zullen we weer tot deze traditie
terugkeren.
Gemeentevegadering voor de Synode
Om alvast in uw agenda te zetten:
De gezamenlijke najaarsgemeentevergadering van Engelmundus en
Adelbertus is op donderdag 6 november om 20.00 uur in het Adelbertuscentrum. De stukken zullen tijdig achter in de kerk liggen.
Vanuit de Adelbertus-pastorie
De kerkbesturen van de beide IJmond-parochies zijn na de zomervakantie al een keer bij elkaar geweest en proberen ook gezamenlijk
de toekomst te plannen.
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Naast de actie Kerkbalans die de komende jaren een zwaartepunt
van onze activiteiten zal moeten zijn, willen we ook een initiatief
ontplooien op het gebied van de “groei van de kerk”, een belangrijk
thema van de synodes van de afgelopen jaren.
Uw eigen kerkbestuur gaat in januari 2009 een zaterdag “de hei op”
om plannen te maken voor de komende jaren. Mijn inwerkperiode in
IJmuiden is dan wel zo‟n beetje voorbij en ook het jubileum ligt dan
achter ons.
Waar willen we in 2014 staan, als we vieren dat we 50 jaar als
zelfstandige parochie bestaan?
Mevrouw Esmée van den Bor is sinds 22 augustus jl. opgenomen in
het Kennemergasthuis locatie Zuid in Haarlem. Nadat er in eerste instantie grote onduidelijkheid over de aard en de oorsprong van haar
klachten was, mogen we nu melden dat zij geleidelijk aan herstelt.
Zij is echter nog zeer zwak, en op haar ziekenhuisopname zal een
lange periode van revalidatie moeten volgen.
De heer Dick van Iren is na zijn chemokuren nog steeds aan huis
gebonden en komt weer op krachten.
Vanuit deze plaats een hartelijke groet aan hen en aan allen die
door ouderdom of ziekte aan huis gebonden zijn!
Per 15 oktober zal ik in mijn nieuwe functie als geestelijk verzorger
in "De Moerberg” beginnen. Dit naast het pastoraat in de Adelbertus.
Ik hoop dat het wegvallen van de reistijd naar Amsterdam waar ik tot
nu toe geestelijk verzorger was, meer rust in mijn dagelijks leven zal
brengen.
Samen met pastoor Harald Münch gaan ook enkele jongeren uit de
Adelbertus in de herfstvakantie naar de Allgäu in Zuid-Duitsland.
Pastoor Münch bracht deze traditie mee uit zijn Egmondse tijd. De
groep verblijft in de eenvoudige accommodatie in de bergen van de
naburige oud-katholieke parochie van Kempten.
Ik hoop u in het nieuwe seizoen of op een van jubileumvieringen te
ontmoeten!
Met een hartelijke groet van huis tot huis,
Robert Frede, pastoor
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BERICHTEN VOOR DE
ENGELMUNDUSPAROCHIE

Kerkdiensten
Woensdag om 9.00 uur mis en koffie drinken; zaterdag om 19.00
uur vesper; zondags om 10.00 uur kinderkerk
27 sept.
28 sept.

9.30 uur

5 okt.

10.00 uur

12 okt.
19 okt.

10.00 uur
15.00 uur

25 okt.
26 okt.
2 nov.

10.00 uur
10.00 uur

3 nov.

19.00 uur

9 nov.
16 nov.

10.00 uur
10.00 uur

Geen vesper
Gezamenlijke oecumenische dienst
in de Ichthuskerk
Bloemen- en Gezinsdienst met jeugdkoor - alle kinderen in de kerk; crèche;
koffie drinken
23e Znd. na Pinksteren
Geen dienst in de Engelmunduskerk
40e Verjaardag van Kerkwijding in
de Adelbertuskerk
Geen vesper
25e Znd. na Pinksteren
Allerheiligen; 40-jarig huwelijksjubileum
Ton Gravemaker en Ineke Gravemaker-Borst; koffie drinken
Allerzielen, gedachtenis van de overledenen
H.Willibrordus
28e Znd. na Pinksteren

Website: engelmundus.okkn.nl
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Bij de kerkdiensten
Met ingang van dit seizoen zullen wij altijd na de woensdagochtendmis om 9 uur nog gezamenlijk in de Bolder aanschuiven en
onder het genot van een kopje koffie bijpraten. Een ochtend van
gesprek en gemeenschap met God en de medemens.
Bloemen- en Gezinsdienst
Voor de bloemendienst op 5 oktober brengen parochianen bloemen
naar de kerk, waarmee het altaar en de altaarruimte versierd worden
als uiting van vreugde en dankbaarheid om de zomer, het leven,
groei en bloei, en de opbrengst van de velden. Na de dienst worden
de bloemen als groet van de parochie bij zieken en thuiszittenden
gebracht.
Bloemen kunnen zaterdag tot 12.30 uur afgegeven worden bij:
de kerk of de pastorie, Kon.Wilhelminakade 117, 119
Janny Stam-Wijker, Siriusstraat 16, IJmuiden
Betty Gouda-Glas, Marconistraat 46, IJmuiden
zodat zij 's middags geschikt in de altaarruimte klaargezet kunnen
worden.

Uit de parochie
De schoolvakantie was net achter de rug en het nieuwe seizoen net
begonnen en wij vierden al weer feest in onze gemeenschap.
Op zondag 16 augustus vierden Gerard Schutte en Alida Schuttevan Pel dat zij 50 jaar geleden in het „huwelijksbootje‟ waren gestapt. En dit bootje had hen tot hier gebracht. Wij wensen hun dat zij
nog vele huwelijksdagen met elkaar mogen vieren.
Trouwens, misschien is U al opgevallen dat er sinds kort een mooie
antieke bidstoel bij het vesperaltaar staat. Hij is afkomstig uit een
Franse kathedraal, en de parochie heeft hem cadeau gekregen van
het echtpaar Schutte. Hartelijk bedankt!
Goed voorbeeld doet volgen: op 7 september mochten Tiny van
Kouteren-van Minnen en Theo van Kouteren eveneens vieren dat
zij 50 jaar geleden de bond voor het leven hadden gesloten. Tot
onze schrik hoorden wij twee dagen later dat Tiny met een hersen-
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infact in het ziekenhuis was opgenomen. Op het moment dat ik deze
regels schrijf, kunnen wij voorzichtig optimistisch zijn. Wij hopen en
bidden dat Theo en Tiny in de toekomst nog meer feesten met elkaar mogen vieren.
Verder is het in de ziekenboeg van de parochie een komen en
gaan. Nadat Aaf Kromhout van der Meer-Prins van de zomer plotseling naar het ziekenhuis moest voor een hartoperatie loopt zij weer
kwiek door IJmuiden, en zonder benauwdheid. Gerda Blokland-van
den Bos is behandeld aan haar knieën, maar het verwachte resultaat laat nog op zich wachten. En Gré van Os-Zwanenburg is na een
behoorlijk zware hartoperatie weer thuis en revalideert. Zij zal het
wel wat rustiger aan moeten doen en haar pedicurepraktijk, bijvoorbeeld, moeten opgeven. Hendrika Broek-van Bentem is in het ziekenhuis geweest voor een nieuwe heup en verblijft op het moment in
Velserduin-Driehuis voor revalidatie. In de loop van de zomer heeft
Jan Koeman verscheidene kuren en bestralingen ondergaan en
moet nu thuis herstellen van de bijwerkingen. Daarnaast is ontdekt
dat hij in het najaar nog aan zijn hart geopereerd moet worden.
Iedereen die het onverwachte bericht hoorde, dat bij Charlotte Vernooijs-Schutte een tumor in de darmen gevonden is, schrok behoorlijk. Gelukkig zijn er geen uitzaaiingen; zij zal binnenkort geopereerd worden.
Bidden wij voor al onze zieken en bevelen wij hen aan bij God, de
Schepper en Behouder van het leven.
Het was een experiment en volgens mij was het geslaagd.
Op verzoek van een aantal parochianen hebben wij ook dit jaar op
de wijdingsdag van de kerk zelf de vespers van kerkwijding gevierd. Het was een stemmige dienst met een leuke opkomst en een
gezellige bijeenkomst achteraf, waarbij de pastoor verslag uitbracht
van het kennismakingsbezoek van de nieuwe bisschop en hemzelf
aan de minister van justitie Hirsch-Ballin.
Zondag 7 september werd het tegen het einde van de dienst nog
behoorlijk druk op het altaar want het kerkbestuur nam in het
priesterkoor veel ruimte in. Op enige bestuursstoelen werd namelijk
het stokje doorgegeven.
De nieuwe voorzitter Gert Jan hield daarbij de volgende toespraak:
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Uw kerkbestuur verandert. Nieuwe mensen treden aan en wij nemen
afscheid van 2 kerkmeesters die onze parochie jaren hebben gediend met bestuurlijke verantwoordelijkheid.
Annedien van der Meer, vanaf 21-7-2000 penningmeester van ons
kerkbestuur.
Annedien, eigenlijk was je termijn eind december 2007 afgelopen,
maar het is zeer gewaardeerd dat je borg stond voor het inwerken
van de nieuwe penningmeester Edwin Gravemaker.
Je hebt je binnen het kerkbestuur laten kennen als een ingetogen
bestuurder die op een rustige manier haar werk deed; en waar
verder nodig, stond je klaar. Je eindigde je benoemingstermijn met
het extra werk rond het 100-jarig jubileum van ons kerkgebouw; tezamen met de reguliere boekhouding was de financiële afhandeling
hiervan top.
Als bestuur zullen we je redelijke en rechtvaardige inbreng absoluut
missen. Hartelijk dank voor het vele werk wat je verricht hebt voor
de parochie.
Jaap Wijker, je was de afgelopen 4 jaar terug van weggeweest. Van
1974 tot 1983 was je penningmeester van het kerkbestuur en nu
vanaf 1-7-2004 voorzitter. Voor jou geen gemakkelijke taak naast de
vele andere taken die je binnen de kerk vervult. Zoals je het zelf
noemt: je hebt je verantwoordelijkheid genomen!
Kenmerkend is dat je in de afgelopen 4 jaar een gedegen bestuurlijk fundament hebt gelegd om het parochiebeleid uit te werken en
verder uit te bouwen. Wij zullen daar dankbaar gebruik van maken.
Jaap ook jij hartelijk dank voor het vele werk wat je hebt gedaan.
Vervolgens een bijzonder woord van dank aan Anneke Zwart en Els
Rill. Beide dames hebben ingestemd met een verlenging van hun
benoemingstermijn. De bestuurscontinuïteit is, met veel bestuurswisselingen in korte tijd, hierdoor voor een belangrijk deel gewaarborgd.
Er staat weer een volledig bestuur klaar om namens de parochie
vorm te geven aan onze gemeenschappelijke verantwoordelijkheid
voor parochie, leden en eigendommen.
Voorts wil ik u nog van harte uitnodigen voor twee regelmatige
bijeenkomsten in onze parochie:
Op vrijdag 3 oktober gaat de oecumenische leeskring weer van
start. Op elke eerste en derde vrijdag van de maand komen wij om
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14 uur in De Bolder bijeen. Deze keer lezen wij een leuk en prettig
boek over het leven en de boodschap van de apostel Paulus, want
het is dit jaar twee duizend jaar geleden dat hij in het zuiden van het
huidige Turkije geboren werd.
Ik vind het altijd inspirerend en spannend om met mensen uit verschillende kerken samen een boek te lezen. Je wordt er altijd rijker
van en leert veel.
Wie komt erbij? Het is echt leuk!
Maar ook onze eigen bijbelgroep gaat weer van start. Namelijk op
vrijdag 10 oktober ook om 14 uur in De Bolder. Wij komen dan
steeds op de tweede en vierde vrijdag van de maand bij elkaar. Ik
stel voor dat wij een paar stukken van Paulus in de Bijbel gaan
lezen. Maar de groep beslist.
Iedereen is van harte uitgenodigd om aan te schuiven.

DANKBETUIGINGEN
Zusters en broeders,
Met grote dankbaarheid denk ik terug aan de dag waarop ik tot Bisschop van Haarlem werd gewijd. Getuige de grote belangstelling in
de kerk, de vele brieven en kaarten, cadeautjes en goede woorden
vormde die dag na de droeve gebeurtenissen rondom de ziekte en
het overlijden van onze goede bisschop Bert een hoogtepunt van
vreugde, niet alleen voor Lidwien en mijzelf, maar ook voor de hele
Kerk van Haarlem, voor de landelijke kerk, de oecumene, voor familieleden, vrienden en kennissen en zelfs voor toevallig langs gekomen toeristen.
De bisschopswijding vormt het begin van een nieuwe fase in mijn
leven, dat is gevormd in uw parochie. Nog steeds denken we met de
beste herinneringen terug aan onze lange periode als pastoorsechtpaar in uw midden. Maar bij de wijding gingen mijn gedachten,
mede door de preek van oud-pastoor mgr.Glazemaker, ook verder
terug naar mijn jongste jaren als koorzanger en misdienaar. Als mij
bij interviews werd gevraagd, hoe en waardoor ik pastoor was geworden, dan kon ik niet anders zeggen dan dat ik me altijd thuis gevoeld heb in uw parochiegemeenschap. De hechte band van de parochianen onderling, het diepe en tegelijk nuchter praktische geloof
van velen, hun tomeloze inzet en de openheid naar gasten en
vreemdelingen toe, kenmerken de parochie. Ik hoop dat u in die
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geest, die gevoed wordt door het evangelie verder gaat op de weg
van Christus.
Allen die hebben meegewerkt aan de dienst wil ik langs deze weg
nogmaals van harte bedanken, met name de kosters, koorzangers,
kerkmeesters en misdienaar. In het bijzonder dank ik u allen voor
het enorme geldbedrag (€ 1.542) dat ik op mijn girorekening mocht
ontvangen en uw hartelijke kaarten, brieven en goede gaven. Het
geld vormt een welkome bijdrage in de kosten van het borstkruis en
de bisschopsring, die uw kerkmeester mij tijdens de wijding overhandigde. Het kruis is een voortdurende herinnering aan de navolging van Christus waartoe wij allen zijn geroepen, terwijl de ring onze trouw aan de kerk symboliseert. Beide zaken heb ik in uw midden
geleerd en beide zaken hoop ik met de hulp van de Heer God ten
dienste van de kerk ook in de toekomst voort te zetten. Heel veel
dank voor alles wat u me gegeven hebt en ik hoop binnenkort pontificaal in uw midden te mogen voorgaan!
Met hartelijke groeten, mede namens Lidwien,
Dirk Jan
Dankbaar zijn wij dat wij ons 50 jarig huwelijk kerkelijk mochten
gedenken.
Een prachtige kerkdienst gevolgd door een gezellig samenzijn in De
Bolder waar parochianen van Engelmundus en Adelbertus ons hebben overladen met felicitaties en cadeaus.
Wij bedanken een ieder: pastoor, misdienaars, het koor, organist,
dames van De Bolder en alle parochianen die deze dag tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt.
Ali en Gerard Schutte
Lieve Mensen
Hartelijk bedankt voor de mooie kaarten, de bloemen, en de telefoontjes,die ik van veel mensen gekregen heb tijdens mijn verblijf in
het ziekenhuis en bij mijn thuiskomst. Het heeft ons veel steun
gegeven.
Ik heb een goede uitslag gekregen van de doktoren die mij geopereerd hebben en zo God het wil ben ik, volgens hen, over een half
jaar weer de oude.
Hartelijke groeten,
Gré van Os
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BOLDER BAZAR 2008 - “opfrisser” en verzoek
Even als opfrissertje: de bazar is op
vrijdag 24 en zaterdag 25 oktober 2008.
Op vrijdag zijn we open vanaf 13.30 en sluiten de deuren omstreeks
18.00 uur.
Op zaterdag bent u welkom vanaf 11.00 uur en ronden we af na het
dynamische Rad van Avontuur, zo rond 23.30 uur.
Het draaiende rad – dit vernuftige apparaat dat al vele, vele tientallen jaren draait - is een bezienswaardigheid en binnenkort rijp voor
het (oud-katholiek) museum. U heeft dus nog zeker dit jaar om het
rad te zien draaien samen met raddraaier Henk.
Kom dus in elk geval op die zaterdagavond:
“U neemt er wat van mee“
Na dit opfrissertje ook wat zakelijke mededelingen.
Om het assortiment van de Bazar te kunnen bestempelen als een
topassortiment voor veel “lekkerbekjes” wil ik u namens onze
standhouders nog vragen om een bijdrage.
- Heeft u nog mooi 2e hands (klein)materiaal voor de “markt buiten” en wilt u dit schenken aan de Bolder Bazar, dan vraag ik u om
Theo van Kouteren (0255-518970 ) of Willem Kok (023- 5386380) te
bellen.
- Tiny van Kouteren vraagt voor de boetiek ook om aanvulling van
het assortiment sieraden/sieraadachtige dingetjes ( 0255-518970
of 023-538638).
- Voor mooie CD’s en DVD’s is er altijd nog ruimte in de muziekboetiek van Wil Wijker. Wilt u iets schenken, bel Wil ( 023-5387658 )
- Voor onze supermarkt - rijk gesorteerd met waren - kunt u ook
doneren. Wilt u daarvoor bellen met filiaalhoudster Nollie Haasnoot
(0255-532593 ).
- “Oude mode roest niet” en komt t.z.t. weer in de mode … Heeft u
nog mooie kleding hangen en wilt u daarvan afstand doen, dan
kunt deze op MAANDAGMIDDAG 20/10 vanaf 13.30 uur afgeven bij
de kerk, ingang Kon.Wilhelminakade. Tot ziens !!
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- Denk ook aan uw wijnbestelling bij de wijnkenner bij uitstek
Henk Hiemstra. Als bijlage in Kruispunt treft u de bestellijst aan. Vul
in en U kunt (met uw familie, vrienden, kennissen, buren en buitenlui) deze winter “het glas heffen”.
- De bijgaande poster van de Bazar “kijkt” reikhalzend uit naar
“vereniging met uw raam aan de straatkant “. Plak deze op en onze
klanten stromen toe op 24 en 25 oktober a.s.
Tot slot een uitnodiging voor alle medewerkers en sympathisanten van de grote Bolder Bazar:
U bent van harte welkom op woensdag 15 oktober vanaf 20.00
uur in de Bolder. Dan gaan we gezamenlijk het Bazardraaiboek
doornemen en ... ik beloof u, dat boek leest als een roman.
Toegang gratis.
Namens de BB commissie;
Wim Kok
CONCERTEN in de ENGELMUNDUSKERK

Na de enthousiaste reacties op de concerten in september 2007
heeft het kerkbestuur besloten tot een vervolg.
Er is een reeks van vier concerten rond het orgel geprogrammeerd:
Vrijdag 10 oktober om 20.00 uur: Dirk Out, orgel, en
Marianne Smit, harp.
Vrijdag 21 november om 20.00 uur: Dirk Out, orgel.
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Vrijdag 13 februari 2009 om 20.00 uur: Evelien M. Jansen,
orgel.
Vrijdag 20 maart 2009 om 20.00 uur: Dirk Out, orgel, en
Machteld van Duyn, hobo.
Tot 10 oktober 2008 zijn er passe-partouts voor de vier concerten
samen te koop voor € 20,-.
Daarna bedraagt de toegangsprijs per concert € 7,-.
Kaarten en passe-partouts zijn te koop bij:
- Radio- en TV-handel Tol, Lange Nieuwstraat 1-7, 1972 GD
IJmuiden;
- het VVV-agentschap in de bibliotheek, Dudokplein 16, 1971 EP
IJmuiden
Passe-partouts zijn ook te bestellen door overmaking van € 20,- op
rek.nr. 82.98.68.410, t.n.v. G.J.W.v.d.Hulst te Velserbroek, o.v.v.
'Concerten Engelmundus', en uw naam en adres.

Vrijdag 10 oktober 20.00 uur vindt het eerste concert plaats van
Dirk Out – orgel en Marianne Smit – harp
Marianne Smit (1984) speelt harp sinds
1995. Zij behaalde haar Bachelorexamen
cum laude.
Studeert sindsdien aan de masteropleiding.
Won diverse eerste prijzen, o.a. andere het
Prinses Christina Concours (1998 en 2002),
het concours Stg.Jong Muziektalent Nederland (1998, 2002 en 2004). In 2000 bereikte
zij de finale van het Nederland Harpconcours.
Er volgden diverse prijzen en vermeldingen.
Marianne Smit geeft regelmatig concerten,
o.a. in het Concertgebouw te Amsterdam, de
Nieuwe Kerk in Den Haag en in het
Provinciehuis te Haarlem.
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Dirk Out (1949), ontving zijn eerste orgellessen in IJmuiden. Studeerde in 1978 af aan
het Sweelinckconservatorium. Was in de jaren ‟80 en ‟90 een veel gevraagd begeleider
bij radio en televisieopnames, dirigent van
koren. Prijswinnaar van het eerste César
Franck concours in 1976. Sinds 1991 directeur van het Kunstencentrum Velsen.
Als organist veelgevraagd begeleider en
treedt met grote regelmaat op als solist bij orgelconcerten in binnen- en buitenland. Voor
de Engelmunduskerk een graag geziene
gast.

ALGEMENE BERICHTEN
Om te zingen naar de ICHTHUSkerk
Op zaterdag 25 oktober 2008 is er weer een avond “Om te zingen
naar de kerk” in de Ichthuskerk, 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 die avond aanwezig te zijn.
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, de kerk is vanaf 19.00 uur open.
Iedereen is hartelijk welkom .
Aangepaste gezinsdienst
De tweede aangepaste gezinsdienst voor mensen met een verstandelijke handicap vindt plaats op 26 oktober, om 15.00 uur in de
Laurentiuskerk aan de Fidelishof in IJmuiden.
Pastoor R.W.Frede maakt sinds kort deel uit van het voorbereidingsteam en gaat op deze zondag voor het eerst voor in de dienst.
Het jaarthema van de gezinsdiensten is 'Dak boven wat hoofden'.
Gaven voor de collecte kunnen bestaan uit geld, bloemen of fruit.
Na afloop gezellig samenzijn met koffie, thee en limonade.
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AGENDA

27 sept.

14.30 uur

3 okt.
7 okt.
10 okt.
10 okt.

14.00 uur
20.00 uur
14.00 uur
20.00 uur

14 okt.
17 okt.
24 okt.
24/25 okt.
29 okt.
6 nov.

20.00 uur
14.00 uur
14.00 uur

18 nov.
19 nov.
21 nov.

15.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

18.30 uur
20.00 uur

Seminariedag, Kinderhuissingel 76,
Haarlem
Oecumenische leeskring, De Bolder
Mannenvereniging, De Bolder
Bijbelgroep, De Bolder
Orgelconcert Dirk Out en Marianne
Smit, Engelmunduskerk, IJmuiden
Aktiva, Jaarvergadering
Oecumenische leeskring, De Bolder
Bijbelgroep, De Bolder
Bolder-Bazar
Geloofscursus, De Bolder
Gemeentevergadering A + E,
Adelbertuscentrum
Mannenvereniging, excursie
Aktiva, Creatieve avond, De Bolder
Orgelconcert Dirk Out, Engelmunduskerk, IJmuiden

Dinsdag t/m zaterdag van 10.00 - 17.00 uur expositie van Coen Tol
in De Kring, IJmuiderstraatweg 51, IJmuiden

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 22 oktober 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 3 november 2008.
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