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Aan het volk van God
bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus
Het spel kaarten
Daniël Blondeel Timmerman
Onlangs zat ik lekker te genieten van de muziek van Radio 5, de zender
voor „ouderen‟ als ik. Er werd een plaatje gedraaid dat bijna woordelijk het
verhaal weergaf dat een van mijn ooms mij vertelde toen ik nog een jochie
was. Net als zijn broers, neven en vrienden had mijn oom de tweede
wereldoorlog aan den lijve ondervonden.
Hij vertelde mij hoe een van zijn kameraden, vlak voordat de Japanners
ons Nederlandsch Indië binnenvielen, bij de commandant op het matje
geroepen werd omdat hij tijdens het kerkdienst-te-velde had zitten kaarten.
De soldaat in kwestie keek zijn commandant rustig aan en zei dat deze
ongelijk had en dat hij (de soldaat dus) alles kon verklaren.
De geërgerde en boze commandant zei dat hij zijn gang kon gaan.
Mijn ooms kameraad gaf toen de volgende uitleg:
“Ik geef eerlijk toe dat ik, zodra ik de kans krijg, graag een kaartje leg.
Maar mijn spel kaarten gebruik ik niet alleen om te dobbelen. Het is voor
mij ook de vervanging van iets waaraan ik erg gehecht was. Namelijk mijn
Bijbel, die ik tijdens mijn eerste patrouille ben kwijtgeraakt.
Maar ik leg u graag uit wat mijn kaarten voor mij betekenen.
De aas herinnert mij eraan dat er maar één God is, de enige God in Wie ik
geloof.
De twee vertelt mij dat de Bijbel uit twee delen bestaat: het Oude en het
Nieuwe Testament.
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De drie wijst mij op de Heilige Drieëenheid: Vader, Zoon en Heilige Geest.
De vier vertelt mij over het bestaan van de vier Evangelisten.
De vijf wijst mij op de vijf wijze maagden die hun olielamp brandende
hielden, terwijl hun vijf zusters niet eens om de olie gedacht hadden.
De zes herinnert mij eraan dat de Here God de hemel en de aarde in zes
dagen schiep.
De zeven zegt mij dat op de zevende dag de Here God rust nam en van
ons verwacht dat wij op deze dag onze beslommeringen even opzij zetten
en tot rust komen.
De acht wijst mij erop dat na de zondvloed acht mensen gespaard bleven;
Noach, zijn vrouw, zijn zonen en hun vrouwen.
De negen duidt op de melaatsen die door de Here Jezus genezen en
gereinigd werden en Hem er niet eens voor bedankten.
De tien wijst mij op de Tien Geboden die Mozes op de berg ontving.
De koning is voor mij het symbool van God, de enige Koning die wij op de
wereld kennen.
De vrouw herinnert mij aan de Koningin van de hemel, de moeder van
onze Heer.
De boer is voor mij de duivel die mij elke dag opnieuw tart om mij van mijn
geloof af te keren.
Er zijn 365 tekens in het kaartspel, ze herinneren mij eraan dat er 365
dagen in een jaar gaan.
De 52 kaarten in het spel wijzen mij op de 52 weken die het jaar bevat.
De vier kleuren zijn voor mij de 4 weken in de maand.
Ziet u commandant, mijn kaartspel is voor mij Bijbel en almanak tegelijk”.
Toen mijn oom uitverteld was, bleef ik in stille verwondering achter. Ik vond
het een prachtig en spannend verhaal. Dat met die kaarten en die almanak
en al die getallen en zo. Pas later ging ik mij over iets anders verwonderen.
Namelijk dat het maar vreemd is dat wij mensen vaak aan de meest
simpele dingen in ons bestaan voorbij gaan zonder daar de hand van God
in te zien. Is het niet juist de kunst van het leven en de gave van het
geloof, wanneer je de Liefde en de troost van de Allerhoogste hoort, voelt
en ziet in de dingen van alledag? Zoals het kraaien van een baby, het
„kopjes geven‟ van een jong poesje, de tedere glimlach van een oude
vrouw die haar man in zijn rolstoel voortduwt…………..
Ter overweging aanbevolen door pastoor H. Münch
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BERICHTEN VOOR BEIDE PAROCHIES
Bedankjes
Lieve mensen,
Allereerst willen wij U bedanken voor het medeleven na het ongeluk dat
onze kleinzoon Daan Oosting is overkomen. Wij waren erg gelukkig dat
Daantje bij ons vijftigjarig huwelijk aanwezig kon zijn!
Wij, Tiny,Theo en onze kinderen, hebben genoten van de kerkdienst,
gevolgd door een receptie, waarin we overladen zijn met felicitaties,
kado's en vele, vele kaarten. Met dankbaarheid denken wij terug aan
deze vreugdevolle dag.
Groot was onze schrik, toen Tiny een dag na dit mooie feest, door een
herseninfarct getroffen werd.
Ook nu ondervinden wij weer veel steun van onze medeparochianen.
Beste vrienden, hartelijk dank voor de vele mooie kaarten, goede
wensen en de vele, vele telefoontjes.
Tiny is nu, na een periode in het ziekenhuis, aan het revalideren in
Heliomare in Wijk aan Zee. Bericht van Tiny zelf: 'Ik ga langzaam
vooruit; ik moet veel geduld hebben'.
Heel veel dank en hartelijke groeten, Tiny en Theo van Kouteren

Lieve mensen,
Dank aan allen die kaarten, bloemen, telefoontjes, mails en zelfs tijdens
hun vakantie kaarsjes voor mij hebben ontstoken, en de bezoekjes die
ik mocht ontvangen.
Dit alles na een operatie voor een nieuwe elleboog in september jl.
Het is goed om te weten, dat je niet wordt vergeten.
Het gaat de goede kant op, alleen zit ik zelf niet zo geduldig in elkaar,
maar dit was ook al weer de 3e operatie binnen 1 jaar!
Bedankt, ook namens Aad, Marjoke de Koning

Van de redactie
De kienavond op 4 november a.s. voor alle lopers/bezorgers van het
Kruispunt zal wegens te geringe belangstelling geen doorgang vinden.
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Gezamenlijke gemeentevergadering
November is de maand van de landelijke kerk. Zaterdag 22 november is
er in Hilversum weer de jaarlijkse synode van onze Oud-Katholieke
Kerk. En omdat daar meer besproken en besloten wordt dan u denkt,
dat ook ons hier in de IJmond raakt, wil wij u toch van harte aanraden
naar onze gezamenlijke gemeentevergadering te komen.
Op donderdag 6 november om 20.00 uur komen wij – de parochianen
van Engelmundus en Adelbertus – in het Adelbertuscentrum bij elkaar
om de meest belangrijke onderwerpen van de synode te bespreken.
De stukken liggen tijdens de vieringen van 26 oktober en 2 november
achter in de kerk.
De gezamenlijke kerkbesturen hopen op een goede opkomst en een
levendige discussie over de toekomst van onze kerk. Op de
synodeagenda staat o.a. een enquête van de commissie voor de liturgie
naar de beleving van de liturgie in onze kerk en eventuele wensen
m.b.t. veranderingen of vernieuwingen.
Laat ons niet in de steek en kom.
De pastoors H. Münch en R. Frede
Vrijwilligers voor de pastorale werkgroep van de “Moerberg”
gevraagd
Twee keer per maand worden er in de “Moerberg” – maar ook in de
andere IJmuidense verzorgingshuizen – oecumenische weeksluitingen
gehouden. Deze weeksluiting is om 19.00 uur, telkens op een vrijdag.
Daarnaast zijn er ook enkele andere kerkelijke feestdagen waarop een
oecumenische viering in het huis is.
Deze vieringen worden georganiseerd door de kerken in IJmuiden en
kennen een lange traditie die tijdens de oprichting van de “Moerberg”
begon.
Naast de voorgangers vanuit de diverse kerken zijn er ook vrijwilligers
vanuit de verschillende gemeenschappen.
Alleen vanuit de oud-katholieke parochies in de IJmond is er niemand
meer als vrijwilliger actief, jammer eigenlijk omdat er vanouds (en nog)
veel oud-katholieken in de “Moerberg” wonen en ook door de pastores
altijd een substantiële bijdrage wordt geleverd.
Het werk – ongeveer eens in de twee maanden – houdt in dat de zaal
wordt klaargezet en bewoners die niet meer geheel mobiel zijn vanuit
hun kamers naar de zaal worden begeleid. Na de koffie aansluitend op
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de weeksluiting worden deze mensen weer naar hun kamers teruggebracht.
Het is belangrijk werk dat door de bewoners van de “Moerberg” zeer
wordt gewaardeerd. Heeft u belangstelling? Heeft u vragen?
Neem dan contact op met pastoor Robert Frede (tel. 0255-510771 of
06-22920471) frede@quicknet.nl
Het zou fijn zijn als dit belangrijke vrijwilligerswerk ook in de toekomst
verder kan gaan.

Mutatieformulier
Misschien heeft u het nog niet gemerkt, maar op de binnenkant van het
laatste vel van het kruispunt is er al sinds een aantal maanden de vaste
rubriek „mutatieformulier‟. Dus als u zelf of iemand die u kent uit de
parochie verhuist, graag dit formulier ingevuld aan een van de pastores
opsturen. Dat helpt ons de ledenadministratie bij te houden.
Hartelijk bedankt!

Collecte Diakonale Werkgroep IJmond
Op zondag 15 december 2008 zal de uitgangscollecte bestemd zijn
voor DWIJ, t.g.v. de stichting KANAZI.
Kanazi is een klein eiland in de rivier de Niger (waar het land naar is
genoemd), waar de mensen nog leven als 100 jaar geleden.
De stichting KANAZI wil de omstandigheden voor deze mensen
verbeteren, zonder hun cultuur aan te tasten.
Er zijn reeds een aantal projecten voltooid o.a. waterputten, boten met
bijbehorende netten, een echte stenen school en een “verpleegpost”.
Het volgende plan is om de zon te gaan gebruiken voor energie. Ook is
een huis voor de meester nog een wens.
Het volgende project van de stichting is in Dolbel bij de grens van Mali.
Dit is een stad die alleen bereikbaar is met een terreinwagen.
Er is wel een school en een “ziekenhuis”, waar in 1966 de missie is
begonnen, maar niet heeft kunnen voltooien.
Geef bij de uitgangscollecte de stichting een steuntje,want zij is geheel
afhankelijk van giften.
De opbrengst van de collecte gaat rechtstreeks naar de stichting
KANAZI.
Bij voorbaat onze hartelijke dank, Jan van der Leek
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Uitslag verlotingen Engelmundusbazar

Grote verloting
0009, 0011, 0044, 0098, 0104, 0172, 0559, 0624, 0679, 0707, 0736,
0826, 0898,0899, 1050, 1111, 1147, 1253, 1339, 1540, 1796, 2042,
2072, 2242, 2365, 2446, 2485, 2506, 2711, 2808, 2877, 3008, 3063,
3117, 3121, 3638, 3639, 3686, 3695, 3776, 3914, 3959, 3990, 4014,
4048, 4079, 4157, 4187, 4198, 4219, 4293, 4398, 4482, 4519, 4585,
4630, 4896, 5115, 5160, 5238, 5418, 5462, 5648, 5679, 5702, 5816,
5923, 6000, 6032, 6099, 6398, 6417, 6424, 6535, 7014, 7140, 7281,
7639, 7809, 7979,.

Kleine verlotingen
Aktiva
2828
boodschappenmand
3027
flessenmand
Historische Kring
3174
2e prijs
3766
kerststal
3779
3e prijs
Wijnen 2386
Matrix
6
wijnmand
13
senseo
Terugkijkend op de ballonnenwedstrijd.
Voor aanvang van de Pontificale Mis ter gelegenheid van het 100-jarig
bestaan van de Engelmunduskerk op 2 september 2007 werd er
gevraagd om een wens, spreuk, gebed, of gezegde op een kaartje te
zetten. Het was iets rommelig, maar velen hebben daar gehoor aan
gegeven. De kaartjes bleken eigenlijk te zwaar voor de ballonnen, of zat
er te weinig gas in???
Na de dienst mochten de kinderen van de Kinderkerk de 100 ballonnen
oplaten. Gelukkig stond er heel veel wind en gingen ze de lucht in.
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Enkele ballonnen kwamen niet verder dan de kerk, maar we hebben er
toch verschillende teruggekregen.
Hieronder vindt u het kaartnummer, de vindplaats, wat er op de kaart
was geschrevenen en de reacties van de vinder als die er waren:
Kaart 1 is in Lelystad gevonden.Tekst: „De heer is mijn herder‟. De
reactie van Andrea Heerse: „De heer is ook onze Herder van harte
gefeliciteerd met jullie jubileum. Een goed kerkelijk jaar toegewenst.
Hartelijke groeten fam. Heerse‟.
Kaart 20 is in Wierden (bij Almelo) gevonden. Tekst: „Ik hoop dat iedereen net zo gelukkig wordt als ik (wij) en dat iedere moeder het moment
mag meemaken dat ze te horen krijgt dat ze oma wordt. (dat is
geweldig).‟ De reactie van mevrouw H. Eertink uit Wierden: „Van harte
gefeliciteerd.‟
Kaart 23 is in Istenberg, Duitsland, (Grafschaft Bentheim, Nedersaksen)
gevonden. Tekst: „Gezond en gezegend leven met alle voorspoed.‟
Kaart 27 is in Wallenhorst, Duitsland, gevonden door Svenja Tepe.
Tekst: „Ik wens u veel liefde en plezier in het leven Han Tol.‟
Kaart 34 is niet de lucht in gegaan. Tekst: „Goede vlucht, behouden
landing.‟
Kaart 35 is ook niet de lucht in gegaan. Tekst: „Laat de kinderen tot mij
komen.‟
Kaart 40 is achter de Bloemstraat in IJmuiden gevonden. Tekst: „Op
naar de volgende 100 jaar.‟
Kaart 46 is in Kopenhagen, Denenmarken, gevonden. Tekst: Geweldig
werk jubileumcommissie, op naar de 200. De reactie van Damara øger
Thorvadsen (als ik het goed gelezen heb): „Goddag! Greehugs from
Copenhagen.‟
Kaart 50 is in Krommenie gevonden. Tekst: „Wat gij niet wilt dat U
geschiedt, doe dat ook een ander niet. Want wie goed doet, wie goed
ontmoet.‟
Kaart 52 is ook in Krommenie gevonden. Hier was geen tekst op
geschreven.
Nanda Tol
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Missie- en zendingskalender
Colombia is het geboorteland van Jafeth Gomez, de schilder van wie
we de schilderijen aantreffen in de missie-zendingskalender voor 2009.
Hij werd in 1954 geboren als boerenzoon in een bergdorp in het zuiden
van Colombia. Hij groeide op in een groot en arm gezin. In zijn jeugd
rommelde de revolutie in grote delen van Zuid Amerika. In dit klimaat
staat een nieuwe groep kerkelijke voorgangers op, die zich achter de
armen schaart en boeren en arbeiders mobiliseert tot de sociale en
soms ook gewelddadige strijd. In Colombia is dat de preister Camilio
Torres. In Brazilië is bisschop Helder Camara de spreekbuis van de
armen. In El Salvador is het aartsbisschop Oscar Romero.
In Colombia was in 1965 de noodtoestand uitgeroepen, wat inhoudt, dat
alle beslissingen door de regering genomen worden zonder overleg.
Colombia werd een land met strijd en burgeroorlog. Dit is het kader van
de jeugd van Jafeth Gomez. Als hij echter volwassen is, verhuist hij
naar de grote stad en gaat werken als onderwijzer om de armen lezen
en schrijven te leren. Hij kan goed tekenen en maakt voor hen plaatjes
om te laten zien hoe het met de boeren gesteld is. Hij illustreert
catecheseboekjes, maar tekent ook kruiswegen en de stervende Jezus.
Omdat hij vond, dat hij onderdeel was van het volk, dat als Jezus, zijn
kruis moest dragen. Hij zelf werd geraakt door het beeld van Jezus, die
mensen vrij maakt; Jesus Liberador.
Na de val van de muur is in Zuid Amerika net als elders, veel veranderd.
Economisch gaat het daar in vele landen beter: d.w.z. rijken worden
rijker, armen blijven arm en ook het geweld blijft.
Jafeth Gomez laat in zijn schilderijen het verlangen van mensen naar
vrede en verzoening zien, wat ook tot uiting komt in de vermenging van
Spaanse, Afrikaanse en Indiaanse volken en hun culturen en
godsdiensten; Mestizaje heet dat. Zelf gebruikt hij daar het woord
oecumene voor. Je kunt het ook dialoog noemen. Wat hij schildert,
noemt hij „maïsmensen‟; mensen zoals maïs, in vele soorten en vele
kleuren.
Hoe het ook zij, zijn schilderijen leveren een prachtige kalender op en
deze wordt u van harte aanbevolen.
Els Rill-Odijk
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Goede wijn behoeft geen krans
Als blijk van waardering voor haar verrichtingen op de Westerbegraafplaats mocht de Oud-Katholieke Onderhoudsgroep Westerbegraafplaats onlangs een gulle gift in ontvangst nemen, afkomstig van een
geloofsgenoot (C.Z…85 jaar) in Australië die (geboren in de Bloemstraat, bijna in de schaduw van onze Oud-Katholieke Engelmunduskerk)
jaren geleden naar dit werelddeel emigreerde. Sinds zijn vertrek is van
„zijn‟ Oud-IJmuiden behalve onze Engelmunduskerk en de gemeentelijke Westerbegraafplaats („het graf‟) – waar zijn beide ouders nog
liggen begraven – weinig meer overgebleven en zag de toekomst voor
de begraafplaats er toen, volgens allerlei circulerende geruchten, ook
niet bepaald rooskleurig uit. De begraafplaats werd zelfs, als gevolg van
verwaarlozing en verpaupering, gesloten met alle gevolgen van dien.
Gelukkig heeft de oprichting van de O.K. Onderhoudsgroep, 15 jaar
geleden, op het nippertje erger weten te voorkomen. De sluiting werd
door de Gemeente Velsen weer ongedaan gemaakt en er kan sindsdien
zelfs weer worden begraven.
Op het Oud-Katholieke gedeelte van de begraafplaats werd door de
Groep direkt elk graf onderhanden genomen, waardoor het geheel
thans weer een verzorgde en onderhouden indruk maakt. Ofschoon de
Onderhoudsgroep niet „aan de weg timmert‟ sijpelde desondanks e.e.a.
als „nieuws uit IJmuiden‟ Nederland uit en kwam zelfs in Australië
terecht met bovenvermelde reactie tot gevolg.
Aangezien echter een reis naar Nederland voor mijnheer Z., die zelf het
oude graf van zijn ouders graag nog eenmaal had willen zien, vanwege
zijn leeftijd en daarmee verband houdende beperkingen helaas niet
meer tot de mogelijkheden behoort, hebben op verzoek enkele van zijn
familieleden c.q. nakomelingen onlangs, begeleid door J. Blokland, het
graf van zijn ouders bezocht.
Ik denk dat ze hem een blijde boodschap gaan brengen!
Namens de Oud-Katholieke Onderhoudsgroep,
Jack Visser

9

Concert
vrijdag 21 november 2008
aanvang: 20.00 uur
entree: € 7,00
Oud-Katholieke Engelmunduskerk
Kon. Wilhelminakade 119 te IJmuiden
Dirk Out – orgel
„Dirk meets…….‟
een programma
door publiek samengesteld
Uw verzoek kunt u vóór 14 november a.s. insturen naar:
Concertreeks OK Engelmundus,
Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden
òf
info@kunstencentrumvelsen.nl
Het interactieve concertprogramma bestaat uit een gevarieerd
programma dat is samengesteld uit binnengekomen verzoeken en
vormt waarschijnlijk een muzikale reis langs tal van componisten.
Het publiek zal bij de uitvoering worden betrokken door inleidingen en
nadere uitleg.
Dirk Out (1949), speelt reeds zijn hele leven orgel. Hij studeerde in
1978 af aan het Sweelinckconservatorium en kreeg bekendheid via
radio en televisieopnames, dirigent van koren, begeleidend organist en
als solist bij orgelconcerten in binnen- en buitenland. Sinds 1991 is hij
directeur van het Kunstencentrum Velsen.
Verkoopadressen:
passé-partouts à € 15,= (concerten 21 nov., 13 febr. en 20 mrt. 2009)
en € 7,= (losse kaartverkoop):
- Radio- en TV-handel Tol, Lange Nieuwstraat 1-7, 1972 GD IJmuiden
- VVV-agentschap (in bibliotheek), Dudokplein 16, 1971 EP IJmuiden
- Weekblad Huis aan Huis, Velserduinweg 330, 1971 ZK IJmuiden
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CONCERTREEKS, vrijdag 10 oktober 2008
Na een hartelijk welkomswoord opende Dirk Out het orgelconcert met
een prachtig werk van Bach.
Dit werd afgewisseld met harpspel door Marianne Smit.
Dirk Out een zeer bekend organist speelde vervolgens o.a. werken van
Mozart, MendelssohnBartholdy en Saint-Säns.
Prachtig klonk de harpmuziek van Marianne Smit. Zij speelde werken
van o.a. Pescetti,Scarlatti en Hindemith.
Onder het genot van een kopje koffie in de Bolder waren de gesprekken
over het concert al zeer lovend.
Na de pauze vloeiden harp en orgelspel mooi over in elkaar.
Met een magnifieke finale van Grand Choeur alla Händel van Guilmant
op het orgel werd het concert afgesloten.
De 34 belangstellenden kunnen terugkijken op een zeer geslaagd
concert.
Wij hopen bij het volgende concert op 21 november meer parochianen
te verwelkomen. Het is meer dan de moeite waard.
Wil Wijker en Anneke Zwart

Viering eeuwfeest O.K. Parochie Enkhuizen
Op zaterdag 29 november 2008 zal het eeuwfeest van de OudKatholieke parochie worden afgesloten met een feestelijke viering in de
H.Pancratiuskerk, ook wel Zuiderkerk genoemd.
Deze viering begint om 15.00 uur. De nieuwgewijde bisschop van
Haarlem, Dirk Jan Schoon, zal daarin voorgaan.
De dienst is vrij toegankelijk.
Zie ook de website: www.okk-enkhuizen.org
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Uitnodiging
Van 29 december t/m 2 januari is er een Taizé-ontmoeting in Brussel.
Vier dagen lang zijn er ontmoetingen en vieringen met de broeders van
Taizé en met jongeren uit allerlei landen.
Taizé ligt in Frankrijk, in het zuiden van Bourgondië. Daar stichtte frère
Roger in 1940 een internationale gemeenschap. De broeders hebben
zich voor het leven verbonden om materiële en geestelijke goederen te
delen en in grote eenvoud te leven.
Nu telt de gemeenschap van Taizé een honderdtal broeders, uit verschillende christelijke tradities afkomstig, uit meer dan vijfentwintig landen.
Eén keer per jaar is er ergens in de wereld een ontmoeting. Dit jaar is
dat in Brussel.
Aartsbisschop Vercammen wil er graag naar toe. Heb je zin om met
hem mee te gaan?
Praktisch:
 De reis begint op 29 december om 9.00 u. We maken kennis
met elkaar en daarna gaan we op reis.
 Vrijdag 2 januari zijn we rond 16.00 u weer terug.
 De kosten bedragen tussen de €75,00 en €125,00, afhankelijk
van subsidie.
 De reis is voor jongeren van 15 t/m 25 jaar. Heb je een vriend of
vriendin die ook graag mee wil dan kan dat.
 Meld je aan bij Angela Berben, tel: 033-8886503 of email:
angela.berben@casema.nl.
 Wil je meer weten, kijk dan op http://www.taize.fr/nl.
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BERICHTEN VOOR DE

ENGELMUNDUSPAROCHIE
Kerkdiensten
Woensdag om 9 uur mis, zaterdag om 19 uur vesper (avondgebed) en
zondag 10 uur eucharistieviering met kinderkerk.
Zo.

2 nov.

Ma. 3 nov.
Wo. 5 nov.
Za. 8 nov.
Zo. 9 nov.
Wo. 12 nov.
Za. 15 nov.
Zo. 16 nov.
Wo. 19 nov.
Za. 22 nov.
Zo. 23 nov.
Wo. 26 nov.
Za. 29 nov.
Zo. 30 nov.
Wo. 3 dec.
Za. 6 dec.
Zo. 7 dec.

10 uur hoogmis - Allerheiligen;
40-jarig huwelijksjubileum Ton Gravemaker en
Ineke Gravemaker-Borst; kinderkerk en creche;
koffiedrinken.
19 uur hoogmis - Allerzielen; gedachtenis van alle
overledenen.
9 uur mis – koffiedrinken.
19 uur vesper – Willibrordus.
10 uur hoogmis – Willibrordus; kinderkerk.
9 uur mis - Heilige Lebuïnus; koffiedrinken.
19 uur vesper – zondag na Pinksteren 28.
10 uur hoogmis – zondag na Pinksteren 28; kinderkerk.
9 uur mis – profeet Obadja; koffiedrinken.
geen vesper i.v.m. synode.
10 uur hoogmis – laatste zondag van het kerkelijke jaar;
kinderkerk; koffie en champagne.
9 uur mis – Alle martelaren van onze dagen;
koffiedrinken.
19 uur vesper – eerste Advent.
10 uur hoogmis – eerste Advent; kinderkerk.
9 uur mis – profeet Sefanja; koffiedrinken.
19 uur vesper – tweede Advent.
10 uur hoogmis – tweede Advent; kinderkerk.
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Uit de parochie
Mensen komen en gaan maar het werk blijft. Zo moet ik deze keer ook
een wisseling in de kostersgroep melden. Door de ziekte van Nel is het
voor Huib Gravemaker niet meer mogelijk regelmatig de taken van een
koster te vervullen. Daarom moet hij helaas stoppen, maar hij blijft wel
op de reservelijst staan en zal invallen als er nood aan de man is. Ik
vind het oprecht jammer dat zo een lange en trouwe staat van dienst
voorbij is. Van harte bedankt beste Huib, namens de parochie, voor je
inzet.
Maar er is vervanging. Bets Visser was meteen bereid het gat te vullen.
Op het moment doorloopt zij nog de leerschool bij Klaas Broek, maar
met ingang van het nieuwe rooster zal ze als een volleerde „meesterkoster‟ aan de slag. Bedankt Bets.

Ziekenboeg
Sinds het bericht in het laatste kruispunt is Charlotte VernooijsSchutte ondertussen geopereerd en zij is ook al weer thuis. Wij hopen
en bidden dat het verdere herstel voorspoedig verloopt.
Ook Maria Brugge-Krijnen is naar een wekenlang verblijf in ziekenhuis
en verpleeghuis weer thuis op haar oude stek in de Lange Nieuwstraat.
Wat voor een postbode zijn benen, voor een pastoor zijn mond, is voor
een organist zijn armen. Geen van deze mensen kunnen het
lichaamsdeel missen waarmee zij het meest werken. Maar Piet Schol
is het wel overkomen. Door een ongelukkig val in zijn huis heeft hij zijn
bovenarm lelijk gebroken. Twee weken met pijn volgden voordat hij
eindelijk geopereerd werd. Nu zit hij weer thuis en heeft goede moed
dat hij over een paar weken weer met zijn armen achter het orgel kan
wapperen.
“Himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt” dat is Theo en Tiny van
Kouteren overkomen. Zondags vierden zij nog groot feest in de kerk en
in een restaurant en twee dagen later schrokken wij hevig toen wij
hoorden dat Tiny met een herseninfarct in het ziekenhuis was
opgenomen. Maar gelukkig, zij begon toch ook weer meteen te
herstellen. Het was twee stappen voor en een stap terug. Intussen is
Tiny in Heliomare en volgt een inspannende revalidatie – maar met
succes.
Mw. Wil Karemaker-Wijker uit Breezicht is lelijk ten val gekomen en
heeft haar bovenbeen gebroken. Zij is opgenomen in het Kennemer
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Gasthuis, lokatie zuid, in Haarlem. Zij is inmiddels geopereerd en maakt
het redelijk.
Afscheid
Waar mensen wonen is het „komen en gaan‟. Ontvangen doe je graag
maar afscheid nemen minder. Helaas moesten wij de afgelopen week
kort achter elkaar afscheid nemen.
Jopie Verkerk verloor haar man. John Verkerk was al jaren ziek. Hij
leed aan een spierziekte en zijn toestand werd hoe langer hoe slechter
en afgelopen week was zijn tijd hier op aarde afgelopen. Tot het einde
toe heeft hij nog alles geregeld en gepland. Zo mochten wij in een
keurig verzorgde viering op Westerveld afscheid van hem nemen.
Al een dag later overleed Irmgard de Koning-Elbers in Breezicht. Zij
was al meer dan een jaar ernstig ziek en toch was het moment dat zij
ging onverwachts. Ondanks dat zij een teruggetrokken leven heeft
geleid hebben wij haar onder grote belangstelling mogen uitdragen.
Mogen allebei – John en Irmgard – rusten in vrede. En mogen hun
nabestaanden zich gedragen weten door onze gemeenschap en de
liefde van God.

Beste parochianen.
Eind november moet ik weer een nieuw jaarrooster voor het komende
kerkelijk jaar maken. Dat jaar loopt vanaf de eerste Advent 2008 tot en
met de Laatste Zondag van het kerkelijke jaar in 2009. Als u van plan
bent iets bijzonders in de kerk te vieren of misschien iets anders voor
het rooster hebt laat het mij gauw weten, dan kan ik daar rekening mee
houden.
Website
Naast het kruispunt en de mededelingen vooraf aan de kerkdiensten is
er nog een derde weg langs welke u geïnformeerd kunt worden over het
reilen en zeilen van onze parochie en dat is de website. Zij wordt steeds
bijgehouden en is daarom altijd aktueel. U kunt haar op internet onder
engelmundus.okkn.nl vinden.
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BERICHTEN VOOR DE

ADELBERTUSPAROCHIE
Kerkdiensten
02-11 10.00 uur Allerheiligen, met de gedachtenis voor Allerzielen
(blz. 548)
09-11 10.00 uur H. Willibrordus, apostel der Nederlanden (blz. 552)
16-11 10.00 uur 27e zondag na Pinksteren (28 in reeks A; blz. 201)
23-11 10.00 uur Laatste zondag na Pinksteren – zondag van de
voleinding (blz. 203)
m.m.v. het Hoorns Byzantijns Mannenkoor
30-11 10.00 uur 1e zondag van de advent – zondag Ad te levavi
(blz. 209)
07-12 10.00 uur 2e zondag van de advent – zondag Populus Sion
(blz. 211)
14-12 10.00 uur 3e zondag van de advent – zondag Gaudete
(blz. 213)
website: www.adelbertuskerk.nl

Koffiedrinken
Er is koffiedrinken na de kerkdiensten van 16 november,
7 en 21 december.
Collectes
De collecte voor het landelijk project wordt deze maand gehouden op
zondag 16 november en is bestemd voor het werk in de ontwikkelingssamenwerking waar onze landelijke kerk samen met andere oudkatholieke hulpwerken in participeert.
De tweede collecte op deze zondag is bestemd voor het „bloemenpotje‟
van de parochie.
In alle collectes kunt u uiteraard ook via girorekening 38.08.341
bijdragen.
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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).
Bij de kerkdiensten
In de eucharistieviering van zondag 23 november, de laatste zondag
van het kerkelijk jaar, zal het Hoorns Byzantijns Mannenkoor onze gast
zijn – geen onbekende in onze parochie. We zijn blij dat het weer
mogelijk is om hen in onze dienst te ontvangen.
Neemt u gerust uw buren mee – het belooft weer een mooie dienst te
worden!
Vacature in het Adelbertus-kerkbestuur
Onze kerkmeester Peter van de Kort heeft na rijp beraad te kennen
gegeven dat hij zijn termijn als kerkbestuurslid niet zal kunnen afmaken.
Werkdruk en de toch relatief grote afstand naar Amsterdam, waar hij
woont, naast het feit dat hij binnenkort in het huwelijk treedt maakt dat
hij niet zoals hij dat zelf wil de taken kan vervullen. Pastoor Frede heeft
inmiddels bij de bisschop van Haarlem om het ontslag van Peter
verzocht. Tijdens een kerkdienst op een nader te bepalen tijdstip zal de
parochie afscheid van Peter als kerkmeester nemen.
Het kerkbestuur moet daarom op zoek gaan naar een nieuw lid.
Heeft u zelf wel eens gedacht: “Kerkbestuur? – Dat is iets voor mij!”
Aarzel dan niet om contact op te nemen met de pastoor of een van de
overige kerkbestuursleden. Uiteraard gaat het bestuur ook wat meer
gericht op zoek naar mensen.
Kerkbestuurder zijn is in onze kerk met haar democratische traditie een
belangrijke taak. Het bestuur vergadert meestal een keer per maand (op
een avond) met uiteraard een zomerpauze. Daarnaast zijn er taken uit
te voeren die in het bestuur worden afgesproken.
Het kerkbestuur zou blij zijn als op onze “heidag” (een dag waarop we
de plannen voor de toekomst willen bespreken), eind januari 2009, al
bekend zou zijn wie het bestuur komt versterken.
Het is een leuke en uitdagende taak voor onze gemeenschap!
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DANK!
De viering van de 40e verjaardag van kerkwijding ligt achter ons.
Zeer veel mensen hebben de kerkdiensten op 15 oktober en 19 oktober
meegevierd, de parochie-uitstap naar Egmond was ondanks de kleine
tegenslag met de bus heel geslaagd, het buffet was geweldig en
bovenal was er een groot gevoel van saamhorigheid binnen de
parochiegemeenschap en met de Engelmundus-parochie.
Tijdens de vertoning van de film over de kerkbouw door Jan Visser was
er gepaste trots. “Dat hebben we toch maar mooi voor elkaar gekregen
– en we zijn er nog steeds!” Naast de dagelijkse zorgen van een
parochie in deze tijd is dat een zeer goed gevoel, dat we rustig een
beetje mogen koesteren!
Dit alles was alleen maar mogelijk door de tomeloze inzet van de vele
vrijwilligers en parochianen meer op de achtergrond. Het kerkbestuur is
trots op de inzet van zoveel mensen.
Onze hartelijke dank gaat dan ook uit naar de gulle (financiële) gevers,
de koorzangers en de organist, de maker van de liturgieboekjes, de
vrijwilligers in de keuken en in de bediening, naar hen die telkens weer
alles klaarzetten en opruimden, naar de kosters, de fotograaf, de
“tovenaars” die het buffet verzorgden, de Historische King, het
Kruispunt, beheer Adelbertuscentrum; het Adelbertus Vrouwenkontakt,
de Bazaarcommissie en parochianen voor het prachtige antependium
en kazuifel, de Engelmundus-parochie voor het lavabostel, de band op
zondag en natuurlijk de jubileumcommissie die het kerkbestuur zeer
veel werk uit handen heeft genomen.
We kijken terug op een geslaagd feest en kijken uit naar 50 jaar
parochie in 2014!
Een hartelijk “Dank u” aan u allen!
Namens het kerkbestuur van de parochie van de H. Adelbertus,
Robert Frede, pastoor
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Vanuit de Adelbertus-pastorie
Teruggekeerd van vakantie in Mexico, waar nu aan het einde van de
regentijd het land groen is en een soort lente begint, is het een vreemde
ervaring dat de bomen die ik vanuit het raam in mijn computerkamer zie
steeds meer herfstachtig verkleuren. Ik geniet er erg van. Toen ik voor
het eerst weer op de fiets zat en de geur van de herfstbladeren in mijn
neus kreeg dacht ik: „dat zou ik toch wel missen als ik een leven in de
tropen zou hebben‟…de herfst zoals wij die kennen is toch iets heel
bijzonders. November heeft met de feestdagen van Allerheiligen en
Allerzielen, met de verkleurde bladeren en de korter wordende dagen
een geheel eigen karakter. De zomer is echt voorbij, de adventstijd en
Sinterklaas zijn nog niet in zicht – een tijd om even stil te staan en op
adem te komen. Maar het is ook een tijd waar mensen meer last
kunnen hebben van somberheid en het gemis van een dierbare
duidelijker voelt dan gedurende de lichte zomerse dagen.
Tijd om eens extra aandacht te besteden aan elkaar?
Tijd om weer eens naar de fundamenten van het eigen bestaan te
kijken?
Tijdens de geloofscursus die op 29 oktober jl. is begonnen zullen we
aan de vragen die je als gelovige en zoekende kunt hebben aandacht
besteden. Mocht u nog belangstelling hebben, neem dan contact op
met mij.
Mevrouw Esmée van den Bor kon inmiddels het ziekenhuis in Haarlem
verlaten en verblijft voor verder herstel en revalidatie in de Boerhavekliniek in Haarlem-Zuid. De dagen zijn lang tijdens een revalidatietraject,
een bezoekje of een kaart is daarom zeer welkom.
Gelukkig mochten we de heer Dick van Iren tijdens de pontificale
eucharistieviering op 19 oktober jl. weer in ons midden begroeten.
Samen met mevrouw Alie Schutte-van Pel maakte hij destijds bij de
wijding in 1968 deel uit van het kerkbestuur. Het was mooi dat zij beiden
deze dag met de parochie konden vieren. Na een periode van herstel
zal hij de chemokuren nog moeten voortzetten.
Ook mevrouw Charlotte Vernooijs-Schutte zal na haar operatie aan een
periode van chemokuren moeten beginnen.
Tijdens de diensten zijn we als parochie met hen in gebed verbonden.
Vanuit deze plaats een hartelijke groet aan hen en aan allen die door
ouderdom of ziekte aan huis gebonden zijn!
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Inmiddels ben ik aan mijn nieuwe functie als geestelijk verzorger in de
“Moerberg” begonnen en ben daar ook al verschillende oud-katholieken
tegengekomen. Door de gesprekken begint het verleden van (oudkatholiek) IJmuiden voor mij steeds meer reliëf te krijgen.
Voor iemand die altijd in geschiedenis geïnteresseerd geweest is een
boeiende ervaring.
Met een vriendelijke groet vanuit de pastorie in de Wilgenstraat,
Robert Frede, pastoor

Afscheid
Op 14 september jl. hebben wij als parochie afscheid genomen van
onze jongste misdienaars t.w. Marijtje en Jared. Voor de korte tijd dat zij
zich in hebben gezet als misdienaar, werden zij bedankt namens
pastoor Frede en mij zelf.
„t Valt in deze tijd van leven ook niet mee, om je aan alles te kunnen
geven. Ook gezien hun nog jonge leeftijd plus woonafstand, zijn zij
afhankelijk van vervoer om zondags te kunnen dienen.
Maar bedankt en wie weet …….
Dan nog even een bedankje aan de misdienaars die nog met z‟n
zessen overblijven en die zich trouw, ja zelfs héél trouw inzetten aan het
altaar van “Onze Heer”
Marjoke de Koning

40 jaar Adelbertuskerk
Als jubileum commissie mochten wij meedenken en meepraten met het
kerkbestuur over de invulling van de feestelijkheden rondom het 40-jarig
jubileum.
Dit hebben wij met heel veel plezier gedaan, ook al kostte het ons
menig uurtje. Wij kijken terug op zeer geslaagde vieringen en
aktiviteiten.
Wij bedanken de parochianen van zowel de Adelbertus als de
Engelmundus voor hun inzet en aanwezigheid.
De jubileumcommissie
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Verslag van de jubileumvieringen
Zondag 12 oktober 2008 was het begin van onze „Feestweek‟ en
vierden we een mis, die versierd werd door het jeugdkoor van beide
IJmuidense parochies. Een Engels en Duits liedje, een Halleluja en een
mooi „Onze Vader‟ lieten ze horen.
Helaas moesten we door ziekte of
anderszins een aantal trouwe kerkgangers missen, maar dat werd
goedgemaakt door de aanwezigheid van de ouders van de
Engelmundus zangtalenten.
Na de dienst werd het woord gevoerd door Mw. Wil Wijker, die de
tentoonstelling opende over de
geschiedenis en de aktiviteiten van
40 jaar Adelbertusparochie. Zij deed dit namens de Historische Kring,
die na het vele werk dat verzet was bij het eeuwfeest van Engelmundus
nu hun schouders gezet hadden onder het maken van een expositie
over Adelbertus. Aan beide kerkmuren en in de benedenhal hingen
foto‟s van de bouw en belevenissen van 40 jaar Adelbertus.
Onder de koffie konden we nog 4 fotoboeken bekijken en in de hal
konden we beelden zien (gemaakt door Hans v.d. Pieterman) van allerlei evenementen. Een klein groepje dat zat te kijken viel heel duidelijk
stil toen „wijlen Bisschop Bert‟ in beeld verscheen.
Het is mooi dat er zo veel is vastgelegd voor hen, die na ons komen.
Woensdag 15 oktober 2008, de echte verjaardag, vierden we ‟s
avonds de Vespers van Kerkwijding.
Rob de Rijk verwelkomde de vele aanwezigen van beide parochies en
een speciaal welkom werd gericht aan em. Bisschop Glazemaker en
zijn echtgenote, waarbij Rob nog
refereerde aan het feit, dat de Bisschop
destijds de naam „Adelbertus‟ heeft
genoemd voor de te bouwen kerk.
In deze Vesper heeft ons koor de
„Adelbertus Hymne‟ in het Latijn ten
gehore gebracht. Chapeau! Oefening
baart kunst en geoefend hadden ze voor
alle diensten. Aan het eind van een
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mooie dienst was het woord aan Mariska Donker als voorzitter van de
Historische Kring om een cadeau te overhandigen. Zij feliciteerde ons
allen met deze 40e verjaardag. Ze bracht ook namens het Collegiaal
Bestuur de felicitaties over. Speciaal noemde zij uit naam van het C.B.
de „vrijwilligers‟. Zonder de pastoors tekort te willen doen, want zo zei
zij: “Wat is een parochie zonder pastoor?? Maar wat zou een parochie
zijn zonder vrijwilligers?”
Terugkomend op het cadeau: het idee was afgekeken bij de zusterparochie. De heren Teun Ham en Koos van Heijst bedachten en maakten een constructie om het cadeau op te hangen. Het was mijns inziens
een mooie en goede gedachte om Mevr. De Rijk te vragen het cadeau
te onthullen.
En wat kregen wij te zien: grote
foto‟s, keurig ingelijst, van de
pastoors die onze parochie gediend
hebben, te weten: de pastoors
Keman, De Rijk, Kamp, De Boer,
Van Oosterhout en Albers.
Hierna dronken we een kopje koffie.
Na een half uurtje gingen we weer
naar boven voor de film van de Heer
Jan Visser van de Engelmundus-parochie.
Johannes van Riessen gaf eerst nog het woord aan Corrie Heilig, die
graag wat wilde zeggen. Zij vertelde ons o.a. hoe zij heeft meegeleefd
met de bouw van de kerk totdat deze voltooid was. Zij kreeg met dit
verhaaltje de handen op elkaar van alle aanwezigen.
Nu was het de beurt aan de filmer. Na een korte inleiding, waarin hij ons
vertelde dat de techniek van toen wel even verschilt met de techniek
anno 2008. Toch hebben we met plezier naar de beelden gekeken. Het
is mooi dat er veel is vastgelegd voor ons nageslacht. De Hr. Visser
werd door Johannes hartelijk dank gezegd.
In de benedenzaal konden we het glas heffen en bleven we nog
gezellig bijeen.
Zaterdag 18 oktober 2008,
Parochie-uitje naar de Benediktijner Sint Adelbertusabdij te
Egmond-Binnen
Omdat ik het uitstapje aan mij voorbij heb moeten laten gaan, kunt u nu
een verslag lezen van de Heer Jacob Brakenhoff.
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Zaterdagmorgen 18 oktober waren een 47 deelnemers aan het uitstapje
‟s morgens om 10.00 uur al bij onze parochiekerk aanwezig, klaar voor
vertrek. Echter er kwam geen bus opdagen, de chauffeur gaf geen thuis
en via het hoofdkantoor werd er een vervanger opgeroepen. En iedereen bleef nog maar even binnen om van een kopje koffie te genieten.
De vervangende bus kwam een uurtje later en we arriveerden tegen
12.00 uur bij de abdij in Egmond. Helaas kwam het eerste deel van de
excursie, een bezoek aan de Adelbertusakker aan de rand van de
duinen, te vervallen. We werden in de grote zaal naast de museumwinkel ontvangen door de Heer.Jean Roefstra, archeoloog en historicus
die zich in de geschiedenis van de abdij gespecialiseerd heeft. Na een
korte inleiding togen we naar de kleine kapel, de kapittelzaal, waar we
het middaggebed volgens het dagrooster bijwoonden.
Vlak voor half een kwam een 10-tal monniken een voor een in stilte de
kapel binnen en namen voorin
plaats. De dienst begon met
een hymne, daarna werden
een aantal psalmen gezongen
en tot besluit werd er een
beschouwing over de apostel
Lucas, de patroon van die
dag, voorgelezen.
Na de kerkdienst wandelden
we door de boomgaard naar
de museumwinkel, waar we
na het genot van een kop koffie en het nuttigen van het lunchpakket
naar buiten werden genodigd om de geschiedenis te horen van het
begin van het verhaal, de komst van Sint Adelbertus, de stichting van
de abdij en de verbintenis van de abdij met de graven van Holland. Met
grote stelligheid beweerde de Heer Roefstra dat de resten van
Adelbertus, aanwezig onder het altaar in de grote kapel, onbetwistbaar
echt moeten zijn en dat er helaas van Engelmundus nooit iets is
gevonden. Vanwege verbouwingswerkzaamheden was de grote kapel
niet toegankelijk. Terug in het museum bekeken we een documentaire
over opkomst, ondergang en herbouw van de abdij. De Heer Roefstra
wees ons verder op de tentoonstelling over de abdij en het slot van
Egmond, welke tot april 2009 in het Stedelijk Museum (nabij de Grote of
Sint Laurenskerk) in Almaar te zien is. Daarna hadden we nog
gelegenheid om de goed gesorteerde kaarsenwinkel annex religieuze
boekhandel te bezoeken en de nodige “ schatten “ aan te schaffen.
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Voor 5 uur waren we weer terug in IJmuiden, nieuwsgierig naar het
buffet waar Liesbeth en Johan ondertussen aan gewerkt hadden.
Om ca. 16.30 uur waren de reisgenoten terug in het centrum en heb ik
me bij hen aangesloten. Iedereen was in opperbeste stemming.
Na met elkaar van een aperitiefje te
hebben genoten werden de tafels
gevuld met een koud buffet waar je „U‟
tegen zei. Twee „TOP-KOKS‟ uit onze
parochie hebben ons laten genieten
van een keur aan smakelijke gerechten
en er waren ook nog twee warme
gerechten.
Liesbeth en Johan, namens ons allen heel veel dank voor wat jullie
gepresteerd hebben.
Het was echt GROTE KLASSE!
Zondag 19 oktober 2008
Het finale-deel was tegelijkertijd ook het hoogtepunt van onze
festiviteiten. Een Pontificale Mis met Bisschop Schoon, pastoor LieblerMünch, pastoor Frede en lector Rob de Rijk.
In vroeger jaren spraken we over een
dienst met drie pastoors van een
drie-herendienst. Tijden veranderen
en nu zullen we toch een andere
naam moeten bedenken. Is niet zò
moeilijk natuurlijk.
De kerk was tot groot genoegen van
ons allen totaal gevuld. De voorzitter
Johannes heette iedereen welkom.
Geweldig dat er zo veel mensen deze middag met ons wilden vieren.
Een bijzonder woord van welkom richtte hij aan onze burgemeester en
Mw. Cammaert, maar ook aan de em. Bisschop Horstman en aan de
nog in leven zijnde oud-gedienden, die allemaal acte de présence
gaven.
Het koor en de organist hebben zich weer van hun allerbeste kant laten
horen. We luisterden naar een duidelijk sprekende Bisschop, die zijn
woorden liet vergezellen van felicitaties.
Na de dienst gaf de voorzitter Suze van Riessen en Koos van Heijst de
gelegenheid het cadeau aan te bieden van het Vrouwenkontakt en de
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Bazaarcommissie. Zij boden een antependium (voorhangsel voor een
altaartafel) en een kazuifel aan. Suze en een gedichtje is een tweeeenheid, dus dit aanbieden ging gepaard met een gedichtje. Suze legde
het altaarkleed op de tafel en Koos hing het kazuifel keurig op zodat het
voor iedereen goed te bekijken was.
Hierna kreeg de voorzitter van de Engelmundusparochie, de Heer G.J.
v.d. Hulst, het woord. Ook zijn felicitatie ging gepaard met een
geschenk, te weten: twee
pulletjes
die
in
de
eredienst gebruikt worden.
Hierna volgde een geanimeerd samenzijn in de
Abeel. Het glas werd weer
geheven en veel lekkernijen kwamen langs.
Ik weet wel zeker als ik namens alle gemeente-leden zeg: DANK, HEEL
VEEL DANK kerkbestuur en jubileumcommissie voor de ongelooflijke
hoeveelheid werk die jullie hebben verzet. Dit hebben jullie kunnen
doen omdat jullie gemotiveerde mensen zijn met liefde voor de kerk en
met de kracht van onze SCHEPPER.
Bien Donker
Foto‟s jubileum
Wilt u meer foto‟s zien, dan kunt u deze vinden op de website
www.adelbertuskerk.nl onder de knop actueel.
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ALGEMENE BERICHTEN
Om te zingen naar de ICHTHUSkerk
Op zaterdag 29 november 2008 is er weer een avond “Om te zingen
naar de kerk” in de Ichthuskerk aan de Snelliusstraat 40 in IJmuiden.
Jan Schotvanger praat de liederen aan elkaar en leidt tevens de
samenzang.
Ary Rijke, de vaste organist voor deze avonden, bespeelt het orgel.
De avond begint om 19.30 uur en de kerk is om 19.00 uur open.
Iedereen is hartelijk welkom .
Jeugdserie “Snuf de Hond” op TV en in de Gospel Boektiek.
De EO zendt op de zaterdagavonden om 19.25 uur de jeugdserie “Snuf
de Hond in oorlogstijd” uit.
Dit is een spannende jeugdfilm:
Het is oorlog. De Duitsers hebben Nederland bezet. Een onderduiker
helpt Tom Sanders met het africhten van Snuf, een grote Duitse
herdershond. En dat komt goed uit, want Tom en zijn vrienden gaan
een rol spelen in het verzet. Als ze achter militaire geheimen van de
Duitsers komen, begint het avontuur pas echt!
Bij de Gospel Boektiek is het boek (filmeditie) van deze spannende
jeugdserie verkrijgbaar. Daarin staat het originele Snuf-verhaal en
supermooie kleurenfoto‟s uit de film.
Kom dus naar Gospel Boektiek, Kennemerlaan 224, IJmuiden (tel 0255
– 512355) en ontdek dat er nog veel meer mooie en spannende
christelijke jeugdboeken zijn.
COV „IJMUIDEN‟ ZINGT DIE JAHRESZEITEN VAN J. HAYDN
Op vrijdagavond 14 november a.s. geeft de Christelijke Oratorium
Vereniging „IJmuiden‟ haar jaarlijkse najaarsconcert. Dit jaar is gekozen
voor het bekende oratoriumwerk „die Jahreszeiten‟ van J. Haydn.
Het concert wordt gegeven in de Nieuwe Kerk aan de Kanaalstraat in
IJmuiden.
De kerk is open om 19.15 uur en het concert begint om 20.00 uur.
De toegangsprijs is € 20,--, voor jongeren t/m 16 jaar (onder
begeleiding) zijn de kaarten € 5,--.
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De kaarten voor dit concert kunt u vooraf telefonisch bestellen bij Wil de
Bruijn, Waalstraat 105b, 1972 WR IJmuiden, tel. (0255) 52 26 56,
e-mail: a.debruijn@hetnet.nl of via de website: www.cov-ijmuiden.nl

AGENDA
6-11

20.00 uur

11-11
18-11

20.00 uur
15.00 uur

19-11
21-11
23-11
9-12
17-12

20.00 uur
20.00 uur
10.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

gezamenlijke gemeentevergadering in het
Adelbertuscentrum
Adelbertus Vrouwenkontakt
O.K. Mannenverening, excursie distilleerderij
Amsterdam
Vrouwenvereniging Aktiva
Orgelconcert Dirk Out (E)
Hoorns Byzantijns Mannenkoor (A)
Adelbertus Vrouwenkontakt, adventsavond
Vrouwenvereniging Aktiva, adventsavond

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

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

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

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

Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans voor beide parochies
alleen via gironr. 1800 t.n.v. A en E Kerkbalans IJmuiden
Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. 84.10.69.824
Busjes kunnen geleegd worden bij mw. M. van de
Pieterman-Roos, Wilgenstraat 6, tel. 0255-707104
Diakonale Werkgroep IJmond: bankrek.nr. 56.48.40.289
Oud-Katholieke Begrafenisvereniging:
Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023-5324486
Kruispunt: kopij inleveren voor 26 november a.s. bij:
Mw. F. Smit-Maan, IJmuiderstraatweg 130, 1972 LH IJmuiden,
Tel. 0255-536961, e-mail: s.c.smitmaan@12move.nl
Het volgende nummer verschijnt omstreeks 8 december 2008.
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