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Aan het volk van God
bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus,

Er is iets dubbelzinnigs aan het Bijbelse vasten.
Dus ook aan dat van ons, want dat wij als christenen vasten, heeft zijn
oorsprong in de Bijbel en in de traditie van het vroege christendom.
Er is iets dubbelzinnigs aan. Aan de ene kant worden wij tot vasten
opgeroepen: Of om het bij de profeet Jesaja te zoeken tot een serieus
en ernstig vasten dat de naam ook werkelijk verdient en aan de andere
kant worden wij bij de evangelist Mattheüs door Jezus gewaarschuwd
voor de buitenkant van het vasten. Voor Jezus gaat het om het vasten
in het verborgene van onze binnenkant, waarin God kan zien. Iets wat
ook bij Jesaja een rol speelt maar voor hem is vooral belangrijk dat we
oprecht handelen en niet alleen maar doen alsof.
Door deze dubbelzinnigheid zitten we met een moeilijkheid. Wij hebben
geen maatstaf om te beoordelen of iemand goed vast of niet. De
buitenkant geldt niet als maatstaf en de binnenkant van een ieder – die
is voor de Hemelse Vader die in het verborgene ziet. Het oordeel
daarover is niet aan ons.
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Het is daarom ook niet zo vreemd dat het strikte naleven van de
vastentijd gedurende de afgelopen 50 jaar als uiterlijk teken voor de
katholieken eigenlijk een beetje verdwenen is. Het uiterlijke vasten van
minder eten en drinken is vaak alleen nog bewaard voor de eerste dag
van de veertigdagentijd, vandaag dus, en voor de één na laatste,
Goede Vrijdag. Dat zijn de dagen waar ik nog over heb geleerd dat je
dan geen vlees eet en slechts één volledige maaltijd gaat gebruiken.
Dat aan de oude vastenpraktijk een einde is gekomen had er
ongetwijfeld mee te maken dat men wilde voorkomen dat vasten alleen
nog maar iets uiterlijks zou zijn en omdat men meer accent wilde leggen
op waar het in het uiterlijke vasten eigenlijk om zou gaan: een innerlijke
bekering van het hart.
Hiermee is de invulling van de vasten, de veertigdagentijd, wel meer en
meer iets voor ieder van ons persoonlijk geworden, wat ieder er
persoonlijk van wil maken. In uiterlijke dingen misschien toch ook, want
waarom zou je deze tijd niet laten bestaan uit een zekere matigheid en
soberheid in ons omgaan met de goede dingen des levens? Maar de
invulling kan natuurlijk ook bestaan uit inwendige, geestelijke dingen. Ik
bedoel de aandacht voor hoe het is tussen God en mij, voor de
spirituele kwaliteit van ons leven en voor de vraag hoe het in ons leven
is gesteld met Goed en met Kwaad.
Vasten bestaat nu in een ons heel persoonlijk uitgenodigd weten om zo
voor God te staan dat hij bij ons in het verborgene kan zien; om ons aan
hem te laten zien dus. Vasten bestaat nu in het heel persoonlijk
omgaan met de vraag of wij vinden dat wij voor God om aan te zien zijn.
Wat ziet God als hij bij ons in het verborgene ziet?
Dat wij zo voor God staan kunnen we bij elkaar niet zien en dat hoeft
dus ook niet. Het gaat erom wat wij in deze veertigdagentijd van onszelf
aan God laten zien.
Toch heeft het iets goeds dat wij tijdens de viering van Aswoensdag
aan elkaar laten zien dat wij - ieder persoonlijk – ook inderdaad iets van
die veertigdagentijd willen maken. Want alleen is ook maar alleen.
Zonder steun van elkaar houden wij het misschien ook niet zo uit,
helemaal alleen met een God die in het verborgene ziet en weet wat er
ons binnenste omgaat. En al komt het niet op de buitenkant aan, het
helpt soms wel als wij van buiten laten zien hoe het van binnen met ons
is. Daarom is het goed dat we op de eerste dag van een nieuwe
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vastentijd ook aandacht besteden aan de buitenkant en ons tekenen
met as. Hiermee laten we aan elkaar zien hoe wij gedurende deze
veertigdagentijd onszelf van binnen willen beleven.
Als stof, gemaakt van verbrande palmtakken. Als stof, waarvan het een
wonder is dat God zijn liefde eraan wil besteden. Als stof, niet meer dan
dat. Overblijfsel van wat wij in ons leven verkruimelen, als we elkaar
fijnmalen tussen het kwaad dat we elkaar aandoen of de negatieve
gevoelens die we elkaar toedragen. Als stof, niet meer dan dat. Omdat
we God soms weinig anders kunnen laten zien wanneer we er weinig
van gemaakt hebben.
We laten ons tekenen met as, een soort afvalstof uit ons leven, ten
teken dat we ons willen bekeren en ons tot mensen willen maken zoals
God bedoeld heeft.
Zo maken wij een uiterlijk begin met wat zich verder moet afspelen
binnen in ieders ziel. Want dáár moet het gebeuren dat wij, zoals
Paulus zegt, Gods eigen heiligheid worden, voor hem herkenbaar als
zijn beeld, zoals toen hij ons schiep uit het stof van de aarde waarmee
we ons op Aswoensdag tekenen.
Het is dus te hopen dat dat wat we doen zo weinig mogelijk
dubbelzinnigs heeft. Dan mogen we elkaar over een aantal weken
ontmoeten, zonder as, maar levend en vol vreugde, als mensen die
weten hoe goed het leven is dat God voor hen heeft voorbereid en
gewild, en die dan niet kunnen nalaten hun vreugde daarover aan
elkaar te laten zien en met elkaar te delen.
Maar dan zijn we echt wel veertig dagen verder.
Ik wens u allen een betekenisrijke en zinvolle veertigdagentijd,
Robert Frede, pastoor
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BERICHTEN VOOR BEIDE PAROCHIES
Vastenactie
De vastenactie is bestemd voor het Bethunehuis in Hongkong. Sinds
een aantal jaren hebben wij contact met het Bethunehuis. Via onze
zusterkerk, de (Filippijnse Onafhankelijke Kerk) IFI, zijn wij in contact
gekomen met dit project. Bij het Bethunehuis is ook een IFI-priester
werkzaam.
Het Bethunehuis is een opvangproject voor Filippijnse, Indonesische,
Indiase en andere Aziatische vrouwen die in Hong Kong huishoudelijk
werk hebben verricht en aldaar in problemen zijn geraakt. Ze werken
met een contract voor twee jaar. De bemiddelingsbureau´s die hen uit
omliggende landen halen strijken de eerste 5 tot 7 maanden vaak 90%
van hun inkomen op. Dit betekent dat, wanneer ze vroegtijdig worden
ontslagen, ze vaak zonder geld op straat komen te staan. Hun visum
loopt dan binnen 2 weken af en veel van deze vrouwen komen dan in
de problemen. Ook vrouwen die lichamelijk of psychisch zijn
mishandeld of misbruikt kloppen bij het Bethunehuis aan. Ook dit is een
groot probleem.
Het Bethunehuis bestaat uit een inloop- en een opvanghuis.
Het biedt o.a. de volgende diensten aan:
Pastorale zorg;
Groepstherapie;
Therapeutisch werk waarbij de vrouwen een ambacht leren;
Rechtsbijstand;
Tijdelijk onderdak en opvang voor 30 vrouwen inclusief
maaltijden (gemiddeld blijven de vrouwen 3 maanden);
Telefonische hulplijn voor vrouwen die in problemen verkeren,
maar het huis niet uitkunnen (20 oproepen per dag);
Allerlei cursussen voor vrouwen die in Hong Kong werken: o.a.
Cantonees en Engels, Vrouw en gezondheid, E.H.B.O., HIVAIDS; Ken Je Rechten en Bijbelstudies;
Wekelijkse bijeenkomst op zondag voor vrouwen die in Hong
Kong werken (50 bezoekers per keer).
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Er ligt een verzoek om het Bethunehuis een aantal jaren te
ondersteunen. Graag maken wij dat langs deze weg mogelijk. Wij
kiezen voor een kwetsbare groep vrouwen die onze solidariteit nodig
heeft. Het mooie van het Bethunehuis is dat ze over een langere
periode hebben aangetoond dat ze in staat zijn om deze vrouwen goed
te helpen.
Over dit doel zult u in de komende periode nog meer informatie
ontvangen (ook via KRUISPUNT) maar ook hier willen we de aandacht
daarop vestigen.
Daarnaast willen we u ook nog eens op de nu op handen zijnde “Actie
Kerkbalans” attenderen.
Het bestaan nu en in de toekomst van onze parochie-gemeenschap in
de IJmond en van de landelijke kerk zijn en blijven in belangrijke mate
afhankelijk van uw toezegging.

Vespers in Oud-Velsen
Evenals voorgaande jaren worden er in de Veertigdagentijd op weg naar
Pasen in de Engelmunduskerk in Oud-Velsen zes oecumenische
vespervieringen gehouden. Steeds op de woensdagavonden van
19.00 tot 19.30 uur. De eerste keer op 24 februari. De reeks wordt op 31
maart afgesloten.
In deze vespers is ruimte voor gebed en bezinning, voor de lezing van
een bijbelgedeelte en een overdenking, voor liederen en orgelspel en
voor momenten van stilte. Centraal staan dit keer de zes beden uit het
Onze Vader.
Pastores van rooms-katholieke, oud-katholieke en protestantse huize
gaan in deze korte diensten voor. Zij nodigen iedereen uit deze
bijzondere vieringen mee te beleven om zo gezamenlijk het feest van
Pasen tegemoet te gaan.
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Bazaar
Op zondag 14 maart 2010 is de jaarlijkse bazaar van de Adelbertusparochie. De bazaar vindt plaats in de Abeel, Abelenstraat 1 te
IJmuiden van ongeveer 11.15 tot ± 15.00 uur.
Ook dit jaar is er weer te veel om op te noemen: een rommelmarkt,
boekenkraam, rad van avontuur met prachtige prijzen, koekjeskraam,
bloemenkraam, visstand, kaartenkraam en voor groot en klein een
grabbelton en poffertjes.
Voor de koekjeskraam vragen wij nog enthousiaste bakkers, die de
koekjes e.d. kosteloos voor ons willen bakken.
Spullen voor de rommelmarkt kunnen zaterdag 13 maart van 11.00 uur
tot 13.00 uur gebracht worden in de Abeel; boeken die u niet meer leest
kunt u ook brengen. Kunt u de spulletjes niet brengen? Bel dan naar
0255-523367 (Jan Karemaker) voor het maken van een afspraak.
Noteert u deze belangrijke datum (zondag 14 maart) dus in uw agenda
of op uw kalender. Wij rekenen op uw komst.
Met vriendelijke groet,
Nicolette Roossien-Belfroid
Secretaris Adelbertus Bazaarcommissie
Bedankjes
Wij willen iedereen bedanken die de kerkelijke viering van ons 40-jarig
huwelijk op zondag 17 januari jl. tot een ontroerende en onvergetelijke
dag hebben gemaakt.
Pastoor Münch voor zijn mooie woorden, “mijn koor” voor de „verzoeknummers‟, met Fiete als organiste, en natuurlijk Piet voor zijn inzet en
geduld (dat mag best eens vermeld worden), want hij doet ook nog heel
veel werk „achter de schermen‟, wat allemaal zo vanzelfsprekend lijkt.
Dank ook voor alle kado‟s, bloemen en lieve kaarten. We zijn door
iedereen zeer verwend.
Ook de „Bolderdames‟ bedankt, die altijd maar weer klaarstaan als er
iets te vieren valt en er veel tijd (maar ook liefde, hebben we gemerkt)
insteken om iedereen maar weer te verwennen met koffie en lekkers.
Dank jullie wel hoor!
Ton en Elly Kuiter-Wenning
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Lieve mensen, parochianen.
Een dank aan allen die mij, na mijn val in huis (gebroken schouder) in
het ziekenhuis en in Huis ter Hage hebben gesteund met bezoekjes,
kaarten, bloemen en telefoontjes.
Ik ben nu gelukkig weer in mijn eigen huis op het Zeewijkplein en moet
nog veel geduld hebben, maar met wat hulp erbij gaat dit vast weer
lukken!
Rina van Heck- Sloot

Voorjaarskamp
Beste jongeren,
Zoals elk jaar vindt ook dit jaar het voorjaarskamp weer plaats. Deze
keer in Elim te Drente van 13 tot en met 16 mei. Het programma zal
bestaan uit diverse activiteiten en belooft ook dit jaar weer een gezellig
en actief spektakel te worden. Er zijn een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar. Als je interesse hebt, schrijf je dan zo snel mogelijk in via
de jongerenwebsite van de oud-katholieke kerk: http://okj.okkn.nl/.
Tevens vindt je hier alle informatie over wat er precies gedaan zal
worden en hoeveel de kosten bedragen.
Rick de Ronde
Jeugdkampen – thema: film
Ook dit jaar heeft de kampleiding weer twee schitterende kampen voor
jongeren voorbereid.
Het gaat om het maken van films. Hoe worden films eigenlijk gemaakt?
Waar worden films gemaakt? En wat of wie heb je allemaal nodig om
een film te maken? Dat gaan we dit jaar allemaal uitzoeken op de
kampen.
Natuurlijk houden we wat tijd over om te praten over jouw favoriete films
of we gaan spellen doen waar bekende films in voorkomen.
Het landkamp is voor kinderen van 8 t/m 14 jaar en vindt plaats van
31 juli t/m 7 augustus 2010 en het kost € 70,--.
Het zomer-activiteiten-kamp is voor jongeren van 15 t/m 19 jaar en vindt
plaats in de week van 17 t/m 24 juli 2010.
Wat er verder allemaal te doen is kun je ook op onze website nalezen:
www.okjeugdkampen.nl. Daar kun je je ook direct opgeven.
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Anglicanen – Orthodoxen – Oud-Katholieken . . . ontmoeten elkaar
Beste leden en vrienden van de Anglicaanse, Orthodoxe en OudKatholieke gemeentes in Nederland,
Anglicaanse, Orthodoxe en Oud-Katholieke Christenen ontmoeten
elkaar – Hoezo? – Omdat het noodzakelijk is.
Wij zijn vrienden of leden van drie christelijke tradities die meer met
elkaar gemeen hebben dan vaak gedacht wordt. Onze kerken staan alle
drie op hun eigen manier in de traditie van de apostelen. Voor ons is het
vanzelfsprekend dat je alleen kerk kunt zijn door op het fundament van
de apostelen gebouwd te zijn.
Alle drie onze kerken leven te midden van een geseculariseerde
samenleving hier in Nederland. Maar wij willen ons daarbij niet
neerleggen.
„Wij willen getuigen van de hoop die in ons leeft voor het leven van
de wereld‟.
Daarom willen wij op deze ontmoetingsdag van elkaar ervaren hoe wij
met deze situatie, die wij met elkaar delen, omgaan. Leden uit onze drie
kerken zullen vertellen hoe zij proberen hiermee om te gaan.
Daarnaast is er ruimte voor gesprek.
Wij sluiten deze dag af met een gezamenlijk vesper.
Datum:
Tijd:
Sprekers:

Locatie:
Contact:
Kosten:

zaterdag 13 maart.
10.30 uur tot 15.30 uur.
- docent praktische theologie Utrecht,
R. Robinson;
- moeder Maria, overste van het orthodoxe
klooster te Asten/Brabant;
- S. van Leer, pastoor van de anglicaanse
parochie Arnhem;
- bisschop Athenagoras, orthodoxe bisschop;
- en anderen.
Oud-Katholieke kerk van de HH. Jacobus en
Augustinus, Juffrouw Idastraat 13, Den Haag.
pastoor H. Münch, 0255-515260 of
fam.munch@planet.nl
10 euro, inclusief lunch en koffie/thee,
ter plaatse contant te betalen.
8

Wat kunnen de deelnemers na afloop mee naar huis nemen?
Begeestering en liefde voor hun eigen traditie en voor het mooie dat ze
hebben leren kennen in beide andere tradities en enthousiasme om van
daaruit te kunnen getuigen in onze samenleving.
Hoger dan de engelen
Gedachten en gebeden voor de 40-dagentijd en de Paasweek aan de
hand van de brief aan de Hebreeën.
De veertigdagentijd is een tijd van inkeer en bezinning ter voorbereiding
op het feest van Pasen. De bisschoppen geven ook dit jaar een boekje
uit voor deze bijzondere tijd.
In het boekje wordt de brief aan de Hebreeën gevolgd, een van de
geschriften uit het Nieuwe Testament. In dit werk wordt een centrale
gedachte uit het christelijk geloof uitgewerkt: Jezus Christus heeft met
zijn leven een offer aan God gebracht. Als hogepriester heeft hij een
nieuw verbond tussen God en mensen gesloten. Wie aan dit verbond
vasthoudt, laat het verleden achter zich. Hij richt zich volkomen op de
toekomst en overwint de beperktheid van het verleden.
Per dag wordt een Schriftgedeelte gegeven met daarbij een korte
meditatie en een gebed.
Aan de uitgave werkten enkele pastores, een theologe en twee lectoren
mee.
Deze boekjes worden in de vastentijd na de eucharistieviering op
zondag achter in de kerk voor € 5,-- verkocht.
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Groet aan het begin van de vastentijd 2010
‘Hoger dan de engelen’
Onder deze titel wordt dit jaar het boekje uitgegeven met gedachten en
gebeden voor de veertigdagentijd. Die titel - ‘Hoger dan de engelen’ - is
ontleend aan de brief aan de Hebreeën, de rode draad door het boekje. In
die brief wordt de unieke positie van Jezus getekend als Hogepriester voor
God. Hij, Jezus, heeft zijn leven als offer prijsgegeven om mensen met God
te verzoenen. Door zijn offer worden wij mensen bevrijd van de noodzaak
zélf nog offers te brengen. Wij worden bevrijd om ons leven in volkomen
toewijding aan God gestalte te geven.
Behalve in de kerk spreken we ook in ons gewone leven over offers die
gebracht worden. Als iemand iets overheeft voor een ander, kan dat als
offer worden gezien. Het gaat er in zo’n geval om, dat je iets aan een ander
weggeeft dat voor jou van waarde is of dat een speciale betekenis voor jou
heeft. Je vóelt het als je een offer brengt, het gaat ten koste van jezelf.
Waarom doe je dat? Omdat er iets groters dan je eigenbelang op het spel
staat. Je handelt uit medemenselijkheid, je deelt je leven met degene die je
als je naaste ziet.
Offers brengen we in ons persoonlijke leven, maar het kan ook in het groot
gebeuren. Zo zal onze regering offers vragen om de gevolgen van de
financiële crisis te bezweren. We hebben gezien hoe mensen door
hebzucht en kortzichtigheid verslaafd zijn geraakt aan geld, aan steeds
méér geld. En wie brengt het geld dat dat kost op? Hoge heren met sterke
schouders ontlopen hun verantwoordelijkheid of schuiven die op het
systeem of op elkaar af. Vele kleine mensen zitten vast in de wurggreep
van een ondeugdelijke hypotheek of schulden. Je kunt nu al voelen
aankomen, dat het offer dat de regering ons gaat vragen een spannende
zaak wordt. Als aan de hebzucht niets wordt gedaan, wordt de solidariteit
die de basis is van onze menselijke samenleving op het spel gezet. Want
het gaat tégen ons gevoel van solidariteit in als zwakke schouders zware
lasten te dragen krijgen, terwijl de sterkere er gemakkelijk vanaf komen. In
dat geval wordt er getornd aan de basis van onze samenleving, die vanuit
christelijke waarden als naastenliefde is opgebouwd. Het gevraagde offer
wordt als last ervaren.
In de Bijbel wordt geregeld gesproken over het brengen van offers. Met
name in het Eerste of Oude Testament staan uitgebreide voorschriften over
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de manier waarop de offers in de tempel van Jerusalem gebracht moesten
worden. Door die offers werd Israël verzoend met zijn God. Telkens
opnieuw kreeg iemand aldus de mogelijkheid om zijn leven opnieuw te
richten op de God die zijn volk had bevrijd uit de slavernij in het land Egypte
en het door de woestijn naar het land Kanaän had geleid. Vrijheid staat
voorop: vrijheid ván slavernij, vrijheid tót een menselijke samenleving in het
beloofde land. Als Israël had gedacht zónder deze God een eigen weg te
kunnen gaan en zichzelf daardoor in moeilijkheden had gebracht, was de
offerdienst de mogelijkheid tot verzoening, terugkeer tot God. Het brengen
van offers is geen last, maar een bevrijding, de terugkeer van een
doodlopende weg tot nieuw leven, opstanding uit de dood.
De schrijver van de Hebreeënbrief is ervan overtuigd, dat Jezus het ultieme
offer voor God heeft gebracht en daardoor het antwoord is op onze roep
om bevrijding. Jezus’ dood was het gevolg van zijn levenslange inzet voor
zijn naasten, net zoals hij die naasten had genezen en levensonderricht
had gegeven vanuit de Torah. Zijn vertrouwen op Gods toekomst was groter
dan zijn angst voor dood en mislukking. En precies daardoor ging hij zijn
leerlingen voor op de weg naar het leven in Gods koninkrijk. Het offer van
zijn leven bevrijdde zijn leerlingen van toen én nu tot een leven zonder
angst. Je kunt verliezen wat je hebt – je blijft geborgen in Gods liefde. Het
offer dat wij aan deze God brengen is een offer van dank: onze lofzang juist
ook in onzekere tijden; onze handel en wandel in bescheidenheid om de
wereld te bewaren voor wie na ons komen; onze sterfelijke natuur opnieuw
gericht op Gods bevrijding.
De veertigdagentijd biedt ons de kans om ons leven opnieuw te richten op
God. Op al die terreinen van ons leven waar ons eigenbelang zich sterk
maakt of waar we door angst worden gedreven, worden we uitgenodigd óm
te keren, terug te keren tot de waardigheid waarmee de Schepper ons het
leven gegeven heeft. Alle ballast die we met ons meedragen, kunnen we
van ons afleggen, om ons in navolging van Jezus geheel te richten op de
toekomst die ons te wachten staat: onze opstanding uit de dood, ons leven
in Gods koninkrijk. Met Gods Zoon worden wij hoger gesteld dan de
engelen en kunnen we leven voor het aangezicht van de Heer.
We wensen u een gezegende veertigdagentijd toe!
Joris, aartsbisschop van Utrecht

Dirk Jan, bisschop van Haarlem
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BERICHTEN VOOR DE

ENGELMUNDUSPAROCHIE
Kerkdiensten
Zo.
Wo.
Za.
Zo.
Wo.
Za.
Zo.
Wo.
Za.
Zo.

21-02
24-02
27-02
28-02
03-03
06-03
07-03
10-03
13-03
14-03

10.00 uur
09.00 uur
19.00 uur
10.00 uur
09.00 uur
19.00 uur
10.00 uur
09.00 uur
19.00 uur
10.00 uur

Wo.
Za.
Zo.
Wo.
Za.

17-03
20-03
21-03
24-03
27-03

09.00 uur
19.00 uur
10.00 uur
09.00 uur
19.00 uur

Zo.

28-03 10.00 uur

eucharistie, kinderkerk – 1e vastenzondag
eucharistie, koffie
vesper
eucharistie, kinderkerk – 2e vastenzondag
eucharistie, koffie
vesper
eucharistie, kinderkerk – 3e vastenzondag
eucharistie, koffie
vesper
eucharistie, kinderkerk, koffie –
4e vastenzondag
eucharistie, koffie
vesper
eucharistie, kinderkerk – 5e vastenzondag
eucharistie, koffie
algemene voorbereiding Adelbertus- en
Engelmundus-parochie samen in de
Engelmunduskerk
Palmzondag, kinderkerk, crèche

Website: engelmundus.okkn.nl

Vastenzakjes
Achter in de kerk ziet u op het moment kleine bruine papieren zakjes
liggen. Dat zijn die alom bekende vastenzakjes. Het is de bedoeling dat
u deze meeneemt en er wat geld indoet en later in de kerk of pastorie
afgeeft. Deze bijdragen zijn bedoeld voor het vastenoffer van dit jaar.
Bij de berichten voor beide parochies kunt u iets lezen over het doel van
de vastenactie dit jaar.
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Uit de parochie
Uit de ziekenboeg kan ik melden dat het met „jonge Huib‟
(Gravemaker) weer beter gaat, nadat hij weken aan wondroos heeft
geleden. U zult hem de komende tijd weer als misdienaar op het altaar
zien.
De afgelopen tijd hebt u de enveloppen voor de actie kerkbalans in de
brievenbus gevonden. Vergeet u a.u.b. niet de formulieren in te vullen
en terug te geven aan de lopers of in te leveren in de kerk of bij de
pastoor, en vooral de toezeggingen na te komen.
Misschien kunt u zich ook een verhoging van uw vrijwillige bijdrage
permitteren met het oog op de algemene prijsontwikkeling.
Vroeger ontving u „De Oud-Katholiek‟ alleen als u abonnee was en
betaalde u er voor. Nu gaat De Oud-Katholiek naar alle adressen waar
een oud-katholiek bekend is. De lay-out is vlotter en eigentijdser en leidt
tot heel veel positieve reacties, juist van jongeren en randkerkelijken.
Maar het blad moet natuurlijk ook betaald worden. Giften zijn altijd
welkom! Op de voorlaatste bladzijde, onder de kop Colofon, staan adres
en rekeningnummer: ING 225.000 t.n.v. Oud-Katholieke Kerk van
Nederland te Amersfoort.
Al een aantal jaren bestaat er benoorden het kanaal een gesprekskring.
Afgelopen november zijn wij ook bezuiden het kanaal een kring
begonnen. Omdat de opkomst goed tot zeer goed is, gaan wij er
natuurlijk mee door. De deelnemers bepalen zelf de gespreksonderwerpen.
De volgende keer komen wij – gesprekskring Zuid – bij elkaar op
dinsdag 23 maart om 20.00 uur in de pastorie op de Wilhelminakade.
Deze keer is het onderwerp „huwelijk‟, met alles wat er heden ten dage
bij komt kijken: sacrament, scheiding, hertrouwen, partnerschap met
iemand van het zelfde geslacht.
Onder de rubriek berichten voor beide parochies zult u een aantal
stukjes vinden die ook voor de parochianen van de Engelmundusparochie van belang zijn. Het gaat onder meer over het vastenboekje,
een interessante ontmoetingsdag, de vastenactie van onze OudKatholieke Kerk en de jeugdkampen.
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Bij de kerkdiensten
Op 24 januari hebben wij in onze kerk weer een oecumenisch dienst
gevierd samen met de Ichthuskerkgemeente en de rooms-katholieke
parochie IJmuiden. Het was goed om als christenen uit verschillende
kerken samen te vieren, en te ervaren dat er meer is dat ons verbindt
dan dat ons van elkaar scheidt.
De komende oecumenische diensten zijn op 6 juni in de Pieterkerk en
op 26 september in de Ichthuskerk.
Reeds voor de derde keer hebben wij Maria Lichtmis gevierd met een
kaarsenprocessie en de wijding en verkoop van door de kinderen
gemaakte kaarsen. Het loopje zit er al aardig in. En de kinderen hebben
een heleboel erg mooie kaarsen gemaakt. Het verrast mij steeds
opnieuw wat een talenten de kinderen hebben! De opbrengst van de
kaarsenverkoop is bestemd voor de Zeester, een opvanghuis voor
kinderen in IJmuiden.
Vooruit kijkend heb ik een lachend en een wenend oog.
Blij mag ik u laten weten dat op zondag 16 mei Piet Schol en Lieny
Zwart in de hoogmis dankend willen herdenken dat zij 40 jaar geleden
zijn getrouwd.
Een week later zullen wij met een wenend oog afscheid moeten nemen
van Betty Gouda en Lieny Schol. Meer dan 50 jaar hebben zij trouw
en met veel inzet en toewijding leiding gegeven aan de kinderkerk.
Betty ook in de hoedanigheid van voorzitster. Maar zij vonden dat nu
het moment was gekomen om het stokje over te geven aan de
volgende generatie. Voorlopig is afgesproken dat Nanda Tol voorzitster
zal worden, Nicole Volkers penningmeester en Yvonne Groen
secretaris. De kinderkerk heeft in de loop van de jaren zijn ups en
downs gekend, maar dankzij de inzet van vele vrijwilligers draait zij nog
steeds tot zegen van de parochie en de kinderen. Maar er is steeds
weer „nieuw bloed‟ nodig. Dus draal niet als je je geroepen voelt – man
of vrouw – het team te komen versterken.
Het afscheid zullen wij vieren in de viering van het Pinksterfeest op
zondag 23 mei. Er zal dan weer een gezinsdienst zijn met medewerking
van het jeugdkoor. Misschien is dat een mooie gelegenheid om familie
en kennissen met kinderen mee te brengen, die anders niet zo vaak in
de kerk komen.
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BERICHTEN VOOR DE

ADELBERTUSPAROCHIE
Kerkdiensten

21-02 10.00 uur
28-02 10.00 uur
07-03 10.00 uur
14-03 10.00 uur

21-03 10.00 uur
28-03 10.00 uur

1e zondag van de veertigdagentijd –
Invocabit C (blz. 382)
2e zondag van de veertigdagentijd –
Reminiscere C (blz.384)
3e zondag van de veertigdagentijd –
Oculi C (blz. 386)
4e zondag van de veertigdagentijd –
Laetare C (blz. 389)
aansluitend Adelbertus-bazaar in de “Abeel”
5e zondag van de veertigdagentijd –
Ludica C (blz.392)
Palmzondag – Begin van de Goede Week
(blz. 394)

website: www.adelbertuskerk.nl

Koffiedrinken
Er is koffiedrinken na de kerkdienst van 21-02, 07-03 en op 28-03
(palmzondag). Op 14 maart vindt de jaarlijkse Adelbertus-bazaar in de
“Abeel” plaats (veel meer dan koffiedrinken dus )
Collectes
De collecte in deze periode staat in het teken van het vastenoffer van
onze landelijke oud-katholieke kerk (nadere informatie is te lezen bij de
berichten voor beide parochies).
Voor dit doel, maar ook meer algemeen ten bate van ons kerkelijk werk,
zijn uw bijdragen natuurlijk ook op onze girorekening 3808341 t.n.v.
oud-katholieke Adelbertusparochie welkom.
15

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 veertigdagentijd is er vanouds meer ruimte voor bezinning en
verstilling. Dit zullen we in de vieringen daardoor onderstrepen door de
“eerste vorm” (de wat langere) van de schuldbelijdenis uit ons kerkboek
te gaan bidden.
Op alle zondagen zal er een gezongen geloofsbelijdenis zijn.
Daarnaast hebben twee zondagen een bijzonder accent:
Zondag 14-03, zondag Laetare – Verblijdt u met Jeruzalem en weest
over haar opgetogen, op de helft van de veertigdagentijd, vindt de
jaarlijkse bazaar van onze Adelbertus-parochie traditiegetrouw in de
“Abeel” plaats. De bazaar heeft een vaste plek in ons kerkelijk jaar en
brengt naast veel gezelligheid (en koffie, gebak en heerlijke vis naast
het rad van avontuur etc.) ook altijd veel geld in onze kas. Het is mooi te
zien dat we met zo velen zijn en de bazaar elk jaar weer een groot
succes is!
Zondag 28-03, Palmzondag, begint de Goede Week en worden er door
de kinderen weer palmpasenstokken gemaakt. Voor de voorbereiding is
het praktisch als u van te voren opgeeft dat uw (klein-)kinderen zullen
komen. Ook grootouders met kleinkinderen zijn dus meer dan welkom.
Gemeenteavonden in de veertigdagentijd
Traditiegetrouw houden we ook dit jaar tijdens de veertigdagentijd twee
gemeenteavonden in het Adelbertuscentrum.
De avonden worden gehouden op dinsdag 23-02 en dinsdag 23-03 en
beginnen om 19.30 uur met een kort avondgebed in de kerk.
Op de eerste avond zullen we naar de nieuwe promotie-DVD van onze
kerk “Stel ik zoek een kerk…” kijken.
Voor vragen kunt u terecht bij pastoor Frede (tel. 0255-510771).
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Pastoor Frede afwezig
Zoals u waarschijnlijk weet is pastoor Frede ook in “De Moerberg” te
IJmuiden werkzaam als geestelijk verzorger. In deze functie is hij lid van
een beroepsorganisatie van geestelijk verzorgers (VGVZ) die zo nu en
dan studiedagen en conferenties organiseert. In verband met zijn
deelname aan een conferentie over “Humanisering in de Zorg” in Rome,
uitgaande van de katholieke sector van de VGVZ, is pastoor Frede van
6 maart tot en met 21 maart afwezig.
De vervanging ligt in handen van pastoor Harald Münch en pastoor
Martina Liebler-Münch, die als assisterend pastoor van de Adelbertus
ook op 14 maart in de eucharistieviering voorgaat en op de bazaar
aanwezig zal zijn.

Overleden
Op 20 januari overleed op de leeftijd van 98 jaar in de “Santmark” te
Castricum mevrouw Klaaske Zwart-van Biessum, weduwe van Cornelis
Zwart. Tot op hoge leeftijd woonde zij in IJmuiden, maar de laatste jaren
heeft zij dichter bij haar dochter in een zorgcentrum in Castricum
gewoond. Afkomstig uit Leeuwarden kwam zij via Alkmaar naar
IJmuiden en hier in contact met onze kerk, die haar tot het laatst veel
steun in haar hoge ouderdom heeft geboden.
Op maandag 25 januari vond de gebedsdienst bij haar crematie op
Westerveld in Driehuis plaats.
Op 25 januari overleed in de “De Moerberg” in IJmuiden mevrouw
Grietje Beets-Wijker, weduwe van Cornelis Beets, in de leeftijd van 95
jaar. Hoewel door haar hoge leeftijd beperkt in haar mobiliteit probeerde
ze nog steeds met de parochie via het KRUISPUNT mee te leven.
Haar crematie vond op vrijdag 29 januari op Westerveld in Driehuis
plaats.
Hun gedachtenis zij ons tot een zegen!
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Vanuit de Adelbertus-pastorie
De veertigdagentijd zie ik elk jaar toch ook weer als een kleine
uitdaging.
Wat betekent het nu eigenlijk (nog) voor mij? Zeker: Ik zou kunnen
vasten (dat zou voor mijn gewicht ook niet slecht zijn ), maar is dat de
echte uitdaging voor mij? Waar houd ik me (te) veel mee bezig, wat
neemt veel van mijn tijd, wat zou ik anders kunnen doen? Deze vragen
staan nu toch weer eens extra op de agenda.
Onze moderne wereld is vol van een tegenstrijdige luxe: We kunnen de
klok rond met nagenoeg iedereen communiceren, met mensen waar ze
ook zijn op onze aarde, maar vaak niet met de eigen buurman. Wil ik de
andere werkelijk bereiken? Is dat meestal toch nog “ambachtelijk en
ouderwets”, namelijk gewoon van aangezicht tot aangezicht. Iemand in
het gelaat kunnen kijken, zonder een dubbele agenda. In Duitsland
heeft de protestantse kerk een actie gelanceerd “7 weken zonder”
(www.7-wochen-ohne.de) en hoopt mensen uit te dagen de luxe van
daadwerkelijke nabijheid en fysieke aanwezigheid aan te gaan. Met
deze actie zal ruimte gemaakt worden om elkaar te ontmoeten voor een
pittige discussie met iemand anders, voor een bezoek aan een zieke of
een lang in de lucht zijnde liefdesverklaring: voor alles dus wat niet in
een sms of een mail thuishoort of inpast. “Kom dichter bij, 7 weken
zonder angst/schaamte/terughoudendheid” is het motto.
Een spannend initiatief.
Wellicht ook iets wat we bij onze eigen afwegingen voor deze tijd
kunnen betrekken.
Wat zou werkelijk iets zijn wat ik met (wat meer) moeite met een ander
deel of aan een ander geef?
Het veertigjarige Adelbertus Vrouwenkontakt ondervond tijdens de
feestelijke dienst op 10 januari veel hinder door sneeuw en ijs, zodat
enkele van de verwachte gasten tóch maar liever thuis bleven ter wille
van de onzekere situatie door gladheid. De aanwezigen konden dus
nog van een extra traktatie van het kerkbestuur genieten, welke in de
vorm van petit-fours werd aangeboden om de dames te bedanken voor
hun geweldige inzet voor het welzijn van onze parochie gedurende de
afgelopen 40 jaar!
De oecumenische kerkdienst in de PKN Engelmunduskerk in VelsenZuid werd door een redelijk aantal parochianen bezocht. De preek werd
deze keer verzorgd door pastoor Peter de Jong van onze Rooms18

Katholieke
zusterparochie,
terwijl
ds.
Hans
Hoekstra
en
ondergetekende met hem in de viering van het avondmaal/de
eucharistie voorgingen. Deze viering aan het begin van het jaar is een
mooie traditie die we hopelijk nog lang in stand kunnen houden! Op
Hemelvaartsdag zullen de drie gemeentes weer samen vieren, deze
keer in onze eigen Adelbertuskerk.
Het
kerkbestuur
hoopt
dat
zeer
binnenkort
met
de
schilderwerkzaamheden in het Adelbertuscentrum begonnen kan
worden nadat de offertes door het bestuur naar waarde zijn geschat.
Door de verplaatsing van de grote kasten uit de zaal hopen we ook
meer ruimte te realiseren, omdat we bij het koffiedrinken toch wel eens
“als haringen in een ton” zitten en er zo meer loopruimte gecreëerd
wordt. We hopen dus Pasen in een opgefriste ruimte te kunnen vieren.
Helaas zijn er momenteel veel zieken in onze parochie.
Rina van Heck-Sloot is na een succesvolle schouderoperatie in het RKZ
in Beverwijk weer in haar eigen huis aan het Zeewijkplein.
Zeer grote zorg was er over Will Ham-Rol die met ombestemde maar
sterke pijn in het Kennemergasthuis in Haarlem-Zuid moest worden
opgenomen. Inmiddels is duidelijk dat de hoofdbron een bacterie op
haar hartklep is. Zij zal voorlopig in Haarlem moeten herstellen alvorens
zij een hartoperatie in het OLVG in Amsterdam kan ondergaan en
verder opknappen. Het is dus nog een hele weg te gaan. Onze
gedachten zijn ook bij haar man Teun in deze spannende periode.
De heer Koos van Heijst wacht op een galoperatie in Haarlem.
Mirjam de Ronde-Visser moest plotseling in het Spaarneziekenhuis in
Hoofddorp worden opgenomen en wacht daar verder onderzoek en
genezing van haar klachten af.
En ook voor Dick van Iren thuis in Heemskerk is het spannend en
zorgelijk hoe zijn gezondheid zich verder ontwikkelt.
In onze gedachten en gebeden zijn we bij hen maar ook bij de
parochianen die door de ongemakken van de winter en door hun broze
gezondheid of hoge leeftijd aan huis gebonden zijn.
Van deze plek een groet naar hen allen!
Uiteraard denken de twee kerkbesturen in de IJmond ook verder na
over de toekomst van onze parochiegemeenschap(pen). Begin maart
komt een klein groepje bij elkaar om af te spreken hoe wij het project
“Gezonde Gemeente”, aan de hand van het boek van Rbert Warren met
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dezelfde naam, hier concreet vorm zullen geven nadat beide kerkbesturen hebben besloten dit traject in te gaan.
U hoort daar nog meer over.
Graag wil ik u echter attenderen op de eerste van de Adelbertusgemeenteavonden in de veertigdagentijd op dinsdag 23 februari om
19.30 uur in het Adelbertuscentrum. Na een kort avondgebed zullen we
met elkaar de nieuwe DVD over onze kerk “Stel ik zoek een kerk…”
bekijken en met elkaar in gesprek gaan over de wijze waarop onze kerk
zich daar aan de mensen voorstelt. Klopt dat eigenlijk zo? En wat zien
we wellicht anders?
Ook deze avond helpt ons verder op de weg van onze bezinning op de
toekomst die ons allen zeer ter harte gaat.
Vanuit de pastorie aan de Wilgenstraat wens ik u goede en zinvolle
veertigdagen op weg naar het hoogfeest van Pasen,
Robert Frede, pastoor
Kaarsentafel
Sinds 4 oktober 2009 (nu 4 maanden geleden) is de kaarsentafel in
gebruik. Jacob Brakenhof kwam met het idee om door een praktijkklas
van zijn school een kaarsentafel te laten ontwerpen en te maken, dat
ook in ons kerkinterieur past.
Iedere zondagochtend worden er door een aantal parochianen kaarsjes
geplaatst en aangestoken. Deze branden tijdens de eucharistieviering
en een ieder heeft daar zijn/haar eigen reden voor.
De vraag was of er wel behoefde zou zijn om dit te doen. "JA" dus, want
er gaat géén zondagmorgen voorbij dat het licht gedoofd blijft!
Bedankt kerkbestuur, ideeënman en makers,
Marjoke de Koning - Wiljouw
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ALGEMENE BERICHTEN
Unieke uitvoering van de Matthäus Passion
in Jubileumjaar van de C.O.V. “IJmuiden”
Er zou geen enkele plaats in de Nieuwe Kerk aan de Kanaalstraat in
IJmjuiden onbezet mogen blijven op 26 maart a.s. vanwege het
uitzonderlijke karakter van dit concert, dat samenvalt met het 95 jarig
jubileum van de Christelijke Oratorium Vereniging en dat onder leiding
staat van dirigent Piet Hulsbos.
De kerk aan de Kanaalstraat gaat open om 18.45 uur.
Het concert begint stipt om 19.30 uur.
De toegangsprijs bedraagt € 22.50 en voor jongeren t/m 16 jaar onder
begeleiding € 5,--. Kaarten voor dit concert kunt u vooraf telefonisch
bestellen bij Wil de Bruijn, Waalstraat 105 b, IJmuiden, telefoon (0255)
522656 of per e-mail: a.debruijn@hetnet.nl, of bij de koorleden.
Om te zingen naar de ICHTHUSkerk
Op zaterdag 20 maart 2010 is er weer een zangavond in de Ichthuskerk
aan de Snelliusstraat 40 in IJmuiden.
Er worden prachtige liederen uit allerlei bundels gezongen.
Zin om een klein uurtje geestelijke liederen te zingen? Zorg er dan voor
dat je die avond aanwezig bent.
Jan Schotvanger praat de liederen aan elkaar en leidt tevens de
samenzang.
Ary Rijke, de vaste organist voor deze avonden, bespeelt het orgel.
De avond begint om 19.30 uur en de kerk is om 19.00 uur open.
Iedereen is hartelijk welkom .

Aangepaste gezinsdienst
De eerstvolgende dienst zal worden gehouden op 28 maart a.s. in de
Morgensterkerk aan de Vrijburglaan 2 te Heemskerk.
Het thema van de jaarcyclus is “David”.
De aanvang van de dienst is 15.00 uur.
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Landelijke kerkenbeurs
Op 19 en 20 maart a.s. vindt in de Jaarbeurs te Utrecht wederom de
landelijke kerkenbeurs plaats: Kerk & Gemeente.
Een „vakbeurs‟ voor iedereen die kerkelijk werk verricht. De eerste editie
is zeer enthousiast begroet door kerkelijke werkers uit alle kerken.
Ca. 150 bedrijven en organisaties presenteren daar hun producten en
diensten.
Voor uitgebreide informatie zie: www.kerkengemeente.org

Koor Immanuël repeteert voor een concert met Pools orkest
“Young Krakow Philharmonic”
Stel je voor, je houdt van zingen en je krijgt de kans om mee te
repeteren voor een uniek concert waar twee koren uit de regio een
samengesteld koor vormen, helemaal leuk…
Wat het extra speciaal maakt: dit koor wordt muzikaal begeleid door een
zeer professioneel orkest uit Polen, het Young Krakow Philharmonic!
En… alles staat o.l.v. dirigent: Rob van Dijk.
En daar kun jij ook aan meedoen!
Young Krakow Philharmonic: Dit orkest bestaat uit ca. 50 zeer
getalenteerde mensen die het conservatorium in Krakow zeer succesvol
hebben doorlopen. Met discipline, gedrevenheid, enthousiasme en
gevoel geven zij extra kleur aan de muziek. November 2010 zijn zij op
tournee in Nederland, en Koor Immanuël is erg blij dat zij deze unieke
kans krijgt om dit concert te mogen organiseren op 20 november 2010
in de Nieuwe Kerk aan de Kanaalstraat in IJmuiden.
Wij zijn op zoek naar enthousiaste zangers en zangeressen, die mee
willen zingen in een groot koor onder muzikale begeleiding van een
fantastisch orkest!
Speciaal voor dit concert kun jij je opgeven om op projectbasis met koor
Immanuël mee te repeteren. De kosten voor repetities, concert, zang en
plezier zijn € 60,=. De repetities starten op donderdagavond 4 maart om
20.00 uur, en worden gehouden in wijkgebouw De Rank, Kon.
Wilhelminakade 265 in IJmuiden.
Wil je eerst kennis maken met het koor dan kan dat op 25 februari 2010
ook in gebouw “de Rank”.
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Enthousiast geworden? Doe dan mee!
En repeteer met Rob van Dijk voor dit concert!
Voor meer informatie of om je in te schrijven kun je contact opnemen
met Nel Duin (0255-522568) of Gré Peeneman (0255-520346).

AGENDA
23-02

19.30 uur

09-03

20.00 uur

14-03

11.15 uur
16.00 uur

16-03

20.00 uur

17-03
23-03

20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

29-03

19.30 uur

Thematische avond in de veertigdagentijd
In het Adelbertuscentrum
Adelbertus Vrouwenkontakt, inleveravond
bazaar, kienen, prijsje meenemen
Bazaar Adelbertus
Concert in de Engelmunduskerk door
Ruud Jansen en friends
O.K. Mannenvereniging, jachtopziener
Joop Doornbosch
Aktiva, lezing: Poëzie en Pasen
Thematische avond in de veertigdagentijd
In het Adelbertuscentrum
gesprekskring Zuid - in de pastorie aan de
Kon. Wilhelminakade.
Oliewijdingen in de kathedrale kerk van de
HH. Anna en Maria te Haarlem

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 10 maart a.s. bij:
Mw. F. Smit-Maan, IJmuiderstraatweg 130, 1972 LH IJmuiden,
Tel. 0255-536961, e-mail: s.c.smitmaan@12move.nl
Het volgende nummer verschijnt omstreeks 22 maart 2010.
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