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Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus
Een poosje geleden zat ik bij een jong echtpaar met een stel kinderen
het een en ander te bespreken.
Op een gegeven moment kwam het gesprek op de kerkdiensten. Ze
vertelden over een kerkdienst die ze net daarvoor hadden meegemaakt.
Een van hun kinderen zat op een koortje en dat koortje moest in de kerk
tijdens een mis optreden.
Zij vonden dat een goede viering. Want er werd uit de Bijbel verteld op
de manier zoals je ook door de week praat. Voor alles wat de priester
deed, legde hij even uit wat hij zou gaan doen. En de liederen gingen
over het alledaagse leven van de mensen die in de kerk zaten. Ze hebben mij het kerkdienstboekje laten zien. Zo kon ik het zelf allemaal zien.
En toen kwam de vraag, waarom wij dat niet ook zo doen.
In de gezinsvieringen 3-4 keer per jaar doen wij dit natuurlijk ook wel zo,
maar zelfs dan gaan we niet zo ver als ik in dit boekje zag.
Dus waarom doen wij dat niet?
Ik denk niet, dat wij het uit gemakzucht of gebrek aan fantasie of creativiteit niet doen. De mogelijkheden of kwaliteiten daarvoor hebben wij
zeker in huis.
De redenen ervoor liggen dieper. Ik zie er drie:
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1) Waarvoor zou ik de kerk nog nodig hebben als wij in de kerk precies
zo doen als buiten op straat, op school en thuis? Wat is dan de meerwaarde van kerk en geloof?
In de kerk alleen maar herhalen wat wij toch al weten of horen, levert op
den duur niets op.
In de kerk gaat het nu juist om het totaal andere, om dat wat wij mensen
door de week vaak dreigen te vergeten: om God en zijn Rijk. En dat zijn
vaak dingen die nu juist afwijken van wat wij gewend zijn in onze dagelijkse sleur.
In de kerk wordt het dagelijkse leven verdiept. Wat er achter zit, daar
gaat hem om. Het gaat er mij hier natuurlijk niet om ouderwetse woorden of gebruiken onder elk beding te bewaren. Maar ik wil er wel voor
pleiten, dat je voorzichtig moet zijn met het aanpassen van dingen in de
kerk, want voor je het weet heb je ook de boodschap, de inhoud overboord gezet.
En juist de vreemde dingen in de kerk kunnen je aan het denken zetten.
2) De kerk en het geloof vragen om inspanning. Het komt je niet aanwaaien. Je moet leren anders te kijken en te luisteren.
Jouw leven en de wereld zijn een groot verhaal van God, maar je moet
leren dit verhaal te lezen en te begrijpen. Ik zie dit vaak ook in het leven
van Jezus terug. Natuurlijk, Jezus leefde te midden van de mensen en
hij ging naar hun markten en pleinen.
Maar vaak zijn de mooiste woorden en verhalen van hem juist op
eenzame plekken gesproken. Op plekken die moeilijk bereikbaar waren,
waar mensen alleen met moeite konden komen: op een berg, de woestijn of midden op een meer.
Net als in een goede relatie: je moet er voor werken en niet alles op zijn
beloop laten, of wegblijven.
3) En tot slot, en dat is voor mij het belangrijkste:
God wil gezocht worden. Hij dringt zich niet op.
Je moet wel naar Hem toe gaan.
Je moet Hem wel willen vinden met heel je hart en heel je leven.
Hij is geen aardige buurman bij wie je even langs kunt wippen en op de
koffie gaan, bij wie je vrijblijvend kunt praten, en weer kunt gaan als je
het genoeg vindt.
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Door Jezus hebben wij geleerd:
God is overal, en Hij geeft om ons.
Nooit in ons leven zijn wij zonder Hem.
Hij is dichter bij ons dan onze eigen adem.
En zoals je niet voor je eigen adem weg kunt lopen, kun je ook niet voor
God weglopen. Maar je kunt verkeerd ademen of überhaupt slordig met
je gezondheid om gaan, en dan kost het je veel energie om het weer te
corrigeren.
Zo moet je energie investeren om God te ontdekken. Het kost je wat.
Wij zijn gewend alles vlug te kunnen kopen in de supermarkt. En dat
werkt nu juist niet bij God.
Zijn rijkdom, zijn vrede zijn zo rijk en diep dat je er dagelijks thuis en op
bepaalde momenten in de kerk naar moet graven.
Je hebt de keuze: een arme sloeber blijven of een rijke miljonair worden.
Tot ziens!
pastoor Harald Münch

BERICHTEN VOOR BEIDE PAROCHIES
In memoriam Dick van Iren
Op Goede Vrijdag, 02-04 jl., is Dirk Pieter van Iren, echtgenoot van
Corrie van Iren-Zwart, na lange ziekte op 78-jarige leeftijd thuis in
Heemskerk overleden. Dick was een zeer betrokken lid van onze IJmuidense parochies en vanaf zijn vroegste jeugd betrokken bij veel verschillende vormen van kerkelijk werk. Hij was enthousiast lid van de
Fakkeldragers, - de oud-katholieke padvinderij in de IJmond - , actief bij
DGS en later lid van het kerkbestuur en vooral ook van de bouwcommissie van de Adelbertuskerk in IJmuiden-Oost. Zonder zijn nauwgezette en nimmer aflatende inzet was ons kerkgebouw er zeker niet in zo
korte tijd na de stichting van de parochie in 1964 gekomen. Daarnaast
vervulde hij ook tal van andere vrijwillige bestuursfuncties, meestal als
penningmeester. Dit alles deed hij naast een volledige werkkring en een
gezin. Steeds was hij rustig en bescheiden op de achtergrond aanwezig
en hoewel hij van de waardering voor zijn inzet kon genieten, vond hij
het meestal beter om op de achtergrond te blijven. Gelukkig kon hij nog
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volop genieten van de viering van de 40e Verjaardag van kerkwijding in
2008.
Op 07-04 was er de avondwake en op 08-04 vond de eucharistieviering
bij zijn uitvaart vanuit “zijn” Adelbertuskerk plaats, gevolgd door de crematie op Westerveld. Vele parochianen waren gekomen om van hem
afscheid te nemen.
Zijn gedachtenis zij ons allen tot zegen!
Collecte DWIJ voor Aids-wezen in Zuid-Afrika
Zondag 09-05 houden de beide IJmond-parochies een collecte ten bate
van de Diaconale Werkgroep IJmond (DWIJ). De collecte is bestemd
voor Aidswezen in Zuidelijk Afrika.
Het heeft in IJmuiden een lange traditie om de DWIJ-collecte op “Moederdag” te bestemmen voor een project waarin kinderen centraal staan.
Ondanks het feit, dat ze wellicht enigszins uit de spotlights zijn verdwenen, zorgen hiv en aids in Zuidelijk Afrika nog steeds voor zeer grote
problemen. In sommige regio’s zijn bijna hele generaties jongvolwassenen besmet of reeds gestorven. Hun kinderen blijven achter en zijn voor
hun opvang en opvoeding aangewezen op familie en caritatieve instellingen. Velen zijn niet in de gelukkige omstandigheid dat zij ergens kunnen worden opgevangen. Deze kinderen zijn extra kwetsbaar voor uitbuiting en mishandeling.
Het Aids-fonds ondersteunt projecten om juist deze kinderen een toekomst te bieden waarin zij een veilige en goede opvoeding kunnen ontvangen om de cirkel van uitsluiting, uitbuiting en nieuwe besmetting te
doorbreken. Juist deze dag – Moederdag – en het aanstaande begin
van het WK voetbal in Zuid-Afrika vormen een goede gelegenheid om
onze solidariteit met deze kwetsbare kinderen tot uitdrukking te
brengen.
Gesprekskring Zuid: Waarom moet ik eigenlijk naar de kerk?
Op dinsdag 15 juni komt de gesprekskring Zuid om 20 uur in de pastorie
op de Wilhelminakade weer bijeen.
Deze keer gaan wij praten over het onderwerp: Waarom moet ik eigenlijk naar de kerk? Is alleen geloven niet genoeg?
Iedereen uit beide parochies is van harte welkom. Ook zij, die de vorige
avonden niet geweest zijn.
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Seniorenmiddag
Op dinsdag 16 november a.s. organiseren wij een gezellige middag
voor de senioren van beide parochies vanaf 75 jaar.
Iedereen die hiervoor in aanmerking komt, krijgt in september een persoonlijke uitnodiging.
De middag zal beginnen met een kerkdienst en eindigt met een broodmaaltijd, met daartussen een leuk programma.
Noteer het alvast in uw agenda. U hoort meer van ons.
Namens de organisatie,
Anneke Zwart, Rick de Ronde, Carolien Krab, Sonja Gravemaker
Oud-Katholieke studentenvereniging BATAVIA
Kort geleden ontvingen wij deze brief die wij graag hier aan alle
studenten of afgestudeerden van onze parochies willen aanbevelen
Graag willen we je hierbij uitnodigen voor een borrel en lezing op vrijdag
28 mei 2010. Deze avond zal georganiseerd worden door en voor (actieve en niet-actieve) oud-katholieke studenten en net-afgestudeerden.
Decennialang bestond er met de vereniging Batavia een plek waar oudkatholieke studenten uit het hele land elkaar konden ontmoeten. Sinds
jaren is deze vereniging echter niet meer actief. Terwijl er voor kinderen
en jongeren tot een jaar of 18 de Land- en ZAKampen bestaan, is er
voor mensen in de leeftijdscategorie daar net boven niets. Jammer!
Daarom willen wij het initiatief nemen en proberen de studentenvereniging Batavia weer nieuw leven in te blazen. Het plan is om, al naar
gelang de animo, ongeveer twee keer per jaar een activiteit te organiseren met zowel een inhoudelijk als een ontspannend element.
Op vrijdag 28 mei zal de openingsactiviteit plaatsvinden. De avond begint om 17.30 uur met koffie en thee. Vervolgens zal Sabine Uitslag
(zangeres en Tweede Kamerlid voor het CDA) een korte lezing geven.
Daarin zal zij vertellen over haar leven als zangeres en kamerlid, en
over haar politieke motivatie en doelen. Aansluitend is er een borrel.
Het adres is:
Schoollokaal van de ORKA, Utrecht, Mariahoek 15 ( groene deur)
Info: Astrid Zomervrucht, 06 – 16319207; azomervrucht@gmail.com
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Gezonde gemeente – bezield door geloof
In het laatste Kruispunt heb ik u kort een initiatief van de Anglicaanse
kerk in Engeland voorgesteld, om parochies meer leven in te blazen.
Als rode draad in deze aanpak gelden zeven kenmerken, aan de hand
waarvan je een gezonde gemeente kunt herkennen.
Op zondag 5 september zullen wij in beide parochies in een gemeentebijeenkomst na de eucharistieviering, aan de hand van deze zeven
kenmerken de stand van ons gemeenteleven vaststellen.
Vandaag het eerste kenmerk:
Bezield zijn door geloof!
Al zijn alle kenmerken belangrijk, dit eerste kenmerk staat bovenaan en
biedt toegang tot een gezond leven voor welke gemeente dan ook. Alle
andere kenmerken komen hieruit voort.
Veel parochies en gemeenten lijken een gebrek aan energie en bezieling te hebben. Er gebeurt nog veel, maar het lijkt er alleen om te gaan
alles draaiende te houden of te proberen te overleven.
De werkelijke bron van vitaliteit in het leven van een gezonde gemeente
is het geloof in God zoals wij Hem kunnen leren kennen in Jezus
Christus.
Verschillende kerkelijke tradities kunnen daar op alle mogelijke manieren uitdrukking aan geven. Maar in al die tradities speelt het gebed een
vanzelfsprekende rol in het persoonlijke en kerkelijke leven, maakt het
geloof op natuurlijke wijze deel uit van de dagelijkse omgang, en is de
naam van Christus geen bron van verlegenheid.
Er is een subtiel maar toch diepgaand onderscheid tussen „dienst houden, dienst doen‟ en „eredienst, waarin je wordt meegenomen‟.
Bij het eerste gaat het om het volgen van de orde van dienst.
De tweede is erop gericht mensen te helpen God te ontmoeten en voor
zijn aangezicht te komen. Bij deze laatste vorm is er vaak ruimte voor
stilte, die mensen in staat stelt te horen, wat God hun te zeggen heeft.
Men zal voelen, dat de werkelijkheid en de goedheid van God gevierd
worden.
Daarnaast zal er het vermogen zijn om zich, als gemeenschap, bezig te
houden met en betrokken te zijn bij de pijn en de gebrokenheid in de
wereld. Vreugde en droefheid, de lach en de traan, het is er allemaal.
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Wij bidden U, o heil’ge Geest,
vervul ons hart geheel en al,
opdat het weer zo worden zal
als op het eerste Pinksterfeest.
Ontvlam de liefde voor elkaar,
zodat uw eenheid voortbestaat
in onze wil, in woord en daad:
maak ons belijden zichtbaar waar.
Stem, die in stilte wordt gehoord,
U die ons nieuw maakt, telkens weer,
komt toe aanbidding, dank en eer!
Verwek in ons het godd’lijk woord.
Dank zij de Geest, die bij ons is,
eer aan de Vader, keer op keer
door zijn Messias, onze Heer,
tot eeuwige gedachtenis.
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(gezang 678)

Mensen willen God en elkaar dienen en daardoor is er alom gretigheid
en enthousiasme. Als dat er niet is, zullen gemeenten waarschijnlijk
gaan lijden onder een gebrek aan energie, waarbij een kleine groep al
het werk doet. Soms gaat dat zo, omdat nieuw ingekomenen niet bij het
kerkenwerk worden betrokken uit vrees dat zij vaste dingen willen veranderen.
Belangrijk is ook hoe men omgaat met de Bijbel. Het gaat om meer dan
uit de heilige Schrift voorlezen en erover preken. Nee, het gaat hier om
de vraag, hoe de Schrift wordt gehanteerd, zowel op de kansel als in de
overdenking ervan, persoonlijk en in een groep. Zulke parochies zijn
niet bang om te worstelen met de relatie tussen de tekst van de Schrift
en het leven hier en nu, en met de invloed daarvan op onze normen en
waarden, op de keuzes die we maken, en op onze levensstijl.
In gezonde kerken wordt het geloof niet verondersteld, maar wordt erover gesproken, en wordt dit geloofsgesprek gezien als een kerntaak van
de kerk. Mensen worden geholpen na te denken over hoe zij de werkelijkheid van God in hun eigen leven ervaren, - of hoe zij omgaan met het
gemis daarvan. Zij worden geholpen om hun eigen verhaal te vertellen,
- zowel van de weg die zij gingen tot het geloof, als van de weg van het
geloof die zij nu gaan.
Zo ontstaat dikwijls het besef, dat men deelneemt aan een gemeenschappelijke zaak met, ten diepste, een geestelijke grondslag. Dit zal in
de regel het geval zijn, ook zonder een „mission statement‟ of „intentieverklaring‟. Gewoon doen! Zulke parochies doen aan evangelisatie, al
dan niet in georganiseerd, waarbij niet van belang is of het woord „evangelisatie‟ gebruikt wordt. Gewoon doen!
In het volgende Kruispunt vertel ik iets over het tweede kenmerk
een naar buiten gerichte blik

DANKBETUIGINGEN
Ik wil allen bedanken voor hun medeleven tijdens mijn verblijf in Huis ter
Hagen.
De vele kaarten, die ik heb gekregen: dat doet een mens toch goed!
Pastoor Frede ook hartelijk bedankt!
Rina van Heck, Zeewijkplein 442, 1974 PR IJmuiden
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BERICHTEN VOOR DE
ENGELMUNDUSPAROCHIE
Kerkdiensten
Wo. 28-04
Za. 01-05
Zo. 02-05

9.00 uur
19.00 uur
10.00 uur

za . 01-05
zo. 02-05
wo. 05-05
za. 08-05
zo. 06-05
do. 11-05
do. 11-05
zo. 16-05

19.00 uur
10.00 uur
9.00 uur
19.00 uur
10.00 uur
6.00 uur
9.00 uur
10.00 uur

zo.

23-05

10.00 uur

zo.
zo.
zo.
zo.

30-05
06-06
13-06
20-06

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

eucharistie. koffie
4e zondag na Pasen, vesper
5e zondag van Pasen, eucharistie, kinderkerk
4e zondag na Pasen, vesper
5e zondag van Pasen, eucharistie
eucharistie, koffie (laatste keer dit seizoen)
5e na Pasen ( laatste vesper dit seizoen)
6e van Pasen, eucharistie
Dauwtrappen en ontbijt
Hemelvaart, eucharistie
7e van Pasen, eucharistie, „huwelijksjubileum Piet Schol en Lieny Schol-Zwart‟,
koffie
Pinksteren, gezinsviering, afscheid kinderen van kinderkerk en leidsters Betty Gouda-Glas en Lieny Schol-Zwart, koffie
1e zondag na Pinksteren
Sacramentsdag, koffie
Zondag na Pinksteren 6
Zondag na Pinksteren 7

Website: engelmundus.okkn.nl

Voorjaarsgemeentevergadering Engelmundus
Op maandag 26 april om 20 uur vindt in de Bolder onze gewone gemeentevergadering plaats.
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Op deze voorjaarsgemeentevergadering staan traditioneel de zaken
van onze eigen parochie in het middelpunt.
De agenda en de bijlagen liggen tijdig in de kerk.
Uit de Engelmundusparochie
Op de morgen van Stille Zaterdag is in de Moerberg Johannes ‘Jan’
Oorthuijsen rustig ingeslapen om met de Heer in Gods Rijk te
verrijzen. Jan was een geboren en getogen IJmuidenaar met van
moederskant roots in Egmond. Maar al vroeg ging hij naar de Veluwe
om daar zijn geluk te zoeken. Na het overlijden van zijn vrouw en nadat
hij ziek was hij geworden, kwam hij met Kerst terug naar zijn geboortestreek. Helaas was hem hier geen lange tijd gegund. Op vrijdag 9 april
hebben wij hem vanuit de kerk uitgedragen. Moge hij rusten in vrede.
Op 11 april vierden we het 75-jarige bestaan van de Kinderkerk. Vanaf
pagina 12 vindt u een uitgebreid verslag van de feestelijkheden.
Helaas moeten wij in de gezinsdienst op 23 mei – Pinksteren – afscheid
nemen van twee kinderkerkleidsters, en van een aantal kinderen die
overgegaan zijn naar de lering.
Lieny Schol-Zwart en Betty Gouda-Glas stoppen ermee. Het is jammer
maar begrijpelijk. Zij waren tientallen jaren een steun en toeverlaat van
de kinderkerk. Betty heeft zelfs 55 jaar lang in verschillende functies in
het bestuur gezeten; de laatste jaren als voorzitter. Zij is de onmisbare
spil van alles geweest. Wij zullen beiden met Pinksteren passend uitzwaaien. Maar vanaf deze plaats wil ik hen alvast van harte bedanken
voor hun trouw en toewijding.
Wij mogen dankbaar zijn dat er een nieuw bestuur is gevonden dat met
Pinksteren de verantwoordelijkheid op zich zal nemen. Nanda Tol wordt
voorzitter, Yvonne Groen-Rooyers secretaris en Nicole Volkers-van Os
penningmeester. Bedankt dames voor jullie inzet.
Maar, beste lezer, u begrijpt dat onze kinderkerk nog wat aanwas aan
leidsters en kinderen kan gebruiken. Wie wil mee doen?
Het wordt een drukke maand voor Lieny Schol-Zwart. Ze valt van het
ene feest in het andere. Want op zondag 16 mei willen Piet Schol en
Lieny Schol-Zwart tijdens de eucharistieviering vieren dat zij 40 jaar
geleden het verbond voor het leven hebben gesloten.
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De parochie onderweg
Namens het kerkbestuur in de eerste plaats een hartelijk dank voor alle
mensen binnen onze parochie die meegewerkt hebben aan alle prachtig
verzorgde diensten rond het hoogfeest van Pasen! Geweldig om zo „het
feest van de Kerk‟ te mogen en te kunnen vieren.
Speciaal wil ik nog eens de intieme en indrukwekkende dienst van de
Paaswake vermelden die wij in oecumenisch verband vierden.
Het bestuur heeft in de afgelopen maanden zeker niet stil gezeten.
Vooral op het gebied van jongerenbeleid zijn grote stappen voorwaarts
gezet.
In de eerste plaats is er een beleidsnota verschenen over „stagelopen
bij de Oud-Katholieke Kerk’. Vanaf 2011 moeten alle leerlingen in het
voortgezet onderwijs een maatschappelijke stage gaan lopen met als
doel ‟de maatschappij leren kennen‟. Leerlingen kunnen bij veel bedrijven stage lopen om op die manier kennis en ervaring op te doen in de
maatschappij. Zij kunnen dit bereiken door bijvoorbeeld te gaan helpen
in bejaardenhuizen, enkele taken te verrichten in verzorgingshuizen,
maar ook door bijvoorbeeld een aantal taken te verrichten in en rondom
een kerk. Reden dat ook onze parochie zich bereid heeft verklaard om
leerlingen te laten proeven van wat er gebeurt aan kerkelijke activiteiten
in en rondom de oud-katholieke kerk.
Diverse stages zullen worden aangeboden, waarbij gekeken wordt naar
wat de leerling kan leren en wat hij aan zijn stage heeft. De duur van de
stage is beperkt, namelijk zo‟n 72 uur. Voorop staat dat de stage leerzaam moet zijn en zinvol voor de leerling. U kunt dus uw kinderen of
kleinkinderen wijzen op deze mogelijkheid om eens op andere manier
kennis te maken met onze kerk.
Daarnaast heeft het bestuur het jeugdbeleid aangehaald door het verschijnen van een nieuwe nota ‘Jeugdbeleid Oud-Katholieke Kerk IJmuiden’, bedoeld dus voor beide parochies.
Jongeren kunnen veel voor de kerk betekenen. Samen kunnen zij zorgen dat hun geloof wordt versterkt door elkaar regelmatig te ontmoeten
en ervaringen te delen.
Daarnaast kunnen zij betrokken worden bij de vele activiteiten binnen
de parochies. Zij zijn belangrijk als nieuwe levende stenen van het
geloof en uiteraard van onze kerk.
11

De beleidsnota geeft inzicht in wat er gedurende het hele jaar gebeurt
rondom de zaken die met jeugd te maken hebben, van de crèche tot 19
jaar en ouder.
Gert Jan v.d. Hulst, voorzitter kerkbestuur H.Engelmundus
BOLDERBAZAR 2010
Zeer geachte lezers,
de BolderBazarcommissie is al weer bij elkaar geweest om de editie
van 2010 in de steigers te zetten.
De eerste feiten: de bazar vindt plaats op
vrijdagmiddag 29 en zaterdag 30 oktober 2010.
Graag willen wij alle oud-katholieken en de grote groep sympathisanten,
verzamelaars, medewerkers en kopers verzoeken, deze dagen in hun
agenda te noteren en te blokkeren voor dit jaarlijkse evenement.
Begint u alvast uw kasten op te ruimen en de waardevolle en/of bruikbare spullen te bewaren voor de rommelmarkt.
En maakt u vast een potje, zodat u die dagen iets uit te geven hebt.
U hoort van ons!
Namens de BolderBazarcommissie,
Wim Kok

75 jaar zondagsschool/kinderkerk
Waar onze parochie in de jaren '30 van de vorige eeuw de meeste behoefte aan had, was een verenigingsgebouw.
Er was al een "steentjes-actie" op gang gebracht, een bonnetje, een
"steentje", kostte 5 cent, om zo een bedrag bijeen te brengen tot aankoop van een groot huis of een gebouw, dat als zodanig dienst kon
doen.
Mevrouw Gorter-Gouda, welgesteld en met veel liefde voor de kerk, zag
in die jaren met lede ogen aan dat er in de parochie veel meer gedaan
zou kunnen worden voor de grote groep kinderen van 4-10 jaar, n.l. de
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kinderen op de zondagmorgen onderbrengen in een kinderdienst, een
zondagsschool. Het waren ook de crisisjaren, er was veel werkloosheid
en de steentjesactie zou wel enkele jaren nodig hebben eer het benodigde bedrag bij elkaar gespaard was.
Uit eigen middelen, in overleg met het kerkbestuur, huurde mevrouw
Gorter in het najaar van 1934 het huis op de hoek van de Fultonstraat
en de Huijgenstraat.
Eerst werd de vrouwenvereniging "Sursum Corda" door haar opgericht
en op 20 januari 1935 werd de eerste zondagsschooldienst in het nieuwe 'verenigingsgebouw' gehouden.
Leider was de heer Pieter Tol, de vader van pastoor Cor Tol, geassisteerd door vrouwen van de vrouwenvereniging.
Het was één grote groep, wat niet ideaal was, en bovendien was de toeloop zo groot dat de ruimte al na een paar jaar te klein werd.
Aan 't eind van de 30er jaren werd het huis naast de hervormde kerk
aan de Kanaalstraat-Wilhelminakade aangekocht dat jarenlang het verenigingsgebouw is geweest. Daar konden al direct 3 groepen gevormd
worden, een hele verbetering.
Helaas, de oorlog brak uit en eind 1942 moest IJmuiden van de "kop
van de haven" tot aan de lijn Schouten-, Evertsenstraat ontruimd
worden en stond het kerkelijk leven 3 jaar op non-actief.
In het najaar van 1945 kwamen de bewoners langzaamaan weer terug.
In februari '46 kwam de zondagsschoolleiding in het verenigingsgebouw (dat gelukkig behouden was gebleven!) bijeen om het hervatten
van de diensten te bespreken. Eind februari was de eerste dienst weer
met 19 kinderen. Dat aantal groeide met de week en al snel konden
weer 3 klassen gevormd worden.
In de latere jaren ‘40 groeide het kindertal uit tot 190 kinderen en werd
het verenigingsgebouw zelfs te klein. We mochten toen gebruik maken
van een klas van de Comitéschool aan de Pres. Steijnstraat.
Ook voor het kerstfeest moest naar een grotere ruimte worden gezocht,
en dat werd, in 2 groepen, gehouden in het gebouw voor Christelijke
Belangen aan het Enschedéplein.
In de jaren '50 en '60 nam het aantal kinderen zienderogen af. Men
kreeg het financieel beter en dat bracht andere belangen met zich mee.
Toen de zondagsschoolleiding eind jaren '60 de achteruitgang besprak,
opperde iemand "als het zo doorgaat kunnen we de deuren binnen
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afzienbare tijd sluiten" ... Maar dit was voor pastoor Glazemaker absoluut onbespreekbaar. "Als je stopt komt er nooit weer een begin", zei hij.
Gelukkig hebben we zijn raad opgevolgd en zijn doorgegaan en kunnen
we nu het 75 jarig bestaan van de zondagsschool, die inmiddels kinderkerk is geworden, herdenken.
Steeds hebben, in de jaren erna, vrouwen zich, sommigen zelfs jarenlang, íngezet voor het werk van de kinderkerk.
En als ik de laatste jaren zie hoe zij met weinig kinderen en met eenvoudige middelen, maar met veel enthousiasme nog heel veel weten te
bereiken, stemt dat tot grote dankbaarheid
Wat de toekomst ons gaat brengen - we weten het niet!
Maar als steeds weer jonge leidsters met de zelfde bezieling het werk
voortzetten, wordt zeker in 2035 het eeuwfeest gevierd.
Gods zegen wens ik hen daarbij toe!
Mar Ham-Visser
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Kinderkerkfeest
Op zondag 11 april vierden we het 75-jarig bestaan van de kinderkerk.
Voor de communie kwamen leidsters en kinderen in de kerk om de
communie en de zegen te ontvangen. Hierna werden we door pastoor
toegesproken. Na afloop was er gezellig koffiedrinken in De Bolder.
Bedankt, dames van De Bolder!
Voor de kinderen en leidsters was er een grote taart, aangeboden door
Janny Stam-Wijker. Smaakte heerlijk!
Onze oud-leidster, mevrouw M.Ham-Visser hleld een leuke toespraak
over het ontstaan van de Kinderkerk in 1935. In de jaren na de oorlog
waren er wel 190 kinderen! Niet meer voor te stellen.
Voor het kinderkerkwerk mochten we van haar een gift ontvangen, zoals ook van het kerkbestuur, Aktiva en parochianen.
Na de koffie vertrokken we naar boerderij Zorgvrij in Spaarnwoude. Na
de broodjes begonnen de kinderen aan een leuke puzzeltocht rondom
en in de boerderij. De leidsters waren verkleed als heks, boer, Mexicaan, professor, Saartje, enzovoort. De kinderen moesten bij de posten
vragen beantwoorden en kregen dan puzzelstukjes.
Bij het Buitenhuis in Spaarnwoude hebben we als afsluiting gegeten, en
werden we getrakteerd op een ijsje van Han en Nelleke Tol.
Bedankt Nanda Tol en Yvonne Groen voor de leuke puzzeltocht. Ook
Henk Groen bedanken we voor het vastleggen van de viering van ons
75-jarig bestaan.
Graag willen wij U allen bedanken voor uw aanwezigheid in de kerk en
in De Bolder, voor de gelukwensen en de giften voor het werk van de
kinderkerk.
Namens de leidsters,
Betty Gouda-Glas
Dauwtrappen voor beide parochies: 13 mei 06.00 uur
Ja, er is weer bijna een jaar om. We mogen weer vroeg opstaan en
samen buiten gaan lopen bij de opkomende zon in de frisse dauw – als
alles meezit.
Hemelvaartdag: verzamelen om 06.00 uur bij De Bolder, met de fiets.
Kerkdienst om 09.00 uur. Er tussenin voor de liefhebbers tegen een billijke vergoeding een kostelijk en gezellig ontbijt in De Bolder.
Opgave voor het ontbijt tot uiterlijk 9 mei op de lijsten in de kerken.
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12 Juni 2010: Jongerendag bisdom Haarlem
Is dat leuk?
Kijk op de website: www.OKKN.nl, dan landelijk, dan jeugdwerk voor
een foto van de jongerendag van vorig jaar: veel blijde kinderen in een
groene tuin en de BBQ staat klaar. Ziet dat er niet leuk en lekker uit?

Ben je tussen de 8 en 16 jaar?
Kom dan naar de jongerendag in Krommenie!
Programma van 10 – 16 uur met aansluitend BBQ
Noorderhoofdstraat 131, Krommenie
Aanmelden bij:
Saskia van Velzen: tel.: 075–6280131;e-mail: s.c.vanvelzen@gmail.com
Martina Liebler: tel.: 0255 – 515260; e-mail: martina.liebler@planet.nl
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BERICHTEN VOOR DE
ADELBERTUSPAROCHIE

Kerkdiensten
25-04

02-05
09-05
13-05
16-05
23-05

30-05
06-06

10.00 uur H.Marcus, evangelist (blz. 516)
viering 40-jarig huwelijk van Jan en Leni Karemaker-Zonneveld en bediening van de doop aan
Lianne van Heezik
10.00 uur 5e zondag van Pasen – Cantate (blz. 418)
10.00 uur 6e zondag van Pasen – Vocem Iucunditatis (blz.
420)
09.30 uur Hemelvaart (blz. blz. 424)
10.00 uur 7e zondag van Pasen – Exaudi “zondag van de
weeskinderen” (blz. 426)
10.00 uur Pinksteren (blz. 429)
viering 25-jarig huwelijk van Janneke en Marcel van
der Wel-Groen
10.00 uur 1e zondag na Pinksteren – feestdag van de
allerheiligste Drieëenheid – Trinitatis (blz. 431)
10.00 uur H. Sacramentsdag – feest van het heilig lichaam en
bloed van Christus (blz. 433)

website : www.adelbertuskerk.nl
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)
17

Koffiedrinken
Er is koffiedrinken na de kerkdiensten van 25-04 (huwelijksjubileum
echtpaar Karemaker-Zonneveld en doop van hun kleindochter), van 0205, van 13-05 (oecumenische viering op Hemelvaart) en van 23-05
(Pinksteren en huwelijksjubileum echtpaar Van der Wel-Groen)
Collectes
De landelijke collecte voor de maand mei is bestemd voor de Missie St.
Paulus van onze Oud-Katholieke Kerk en wordt gehouden op 16-05.
Het Collegiaal Bestuur schrijft in zijn aanbeveling:
De missiecollecte is dit jaar bestemd voor de opleiding van catecheten
en priesters in Angola.
De meerderheid van de bevolking in Angola behoort tot de armste ter
wereld. De Anglicaanse kerk in Angola is een jonge kerk.
De kerk heeft het moeilijk: de voertaal is niet Engels, maar Portugees..
Sinds 2006 heeft Angola een eigen bisschop.
Er zijn rond de 25 studenten.
Wij hopen dat u de broodnodige opleiding van catecheten en priesters
wilt ondersteunen.
Het kerkbestuur sluit zich van harte bij deze aanbeveling aan.
Bijdragen voor dit doel, maar ook meer algemeen ten bate van ons kerkelijk werk, zijn natuurlijk ook welkom op onze girorekening 3808341
t.n.v. oud-kath. Adelbertusparochie.

Bij de kerkdiensten
Donderdag 13-05, op de feestdag van de Hemelvaart van onze Heer,
houden we de traditionele oecumenische viering van Schrift en Tafel in
onze eigen Adelbertuskerk. Voorgangers zijn ds. Kees Lous (PKN
Engelmunduskerk), mevrouw Toos Bouten (RK parochies IJmuiden) en
pastoor Martina Liebler-Münch. De viering begint om 9.30 uur. Het is
een vreugde dat de oecumene weer bij ons te gast kan zijn.
Zondag 23-05, op het hoogfeest van Pinksteren, herdenken Marcel en
Janneke van der Wel-Groen samen met hun familie dat het 25 jaar
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geleden is dat zij in Egmond aan Zee in het huwelijk zijn getreden.
Inmiddels zijn zij uit ons parochieleven niet meer weg te denken. Met
elkaar zullen wij er een extra feestelijke viering van maken.
Studieverlof pastoor Frede
Pastoor Frede is tot en met 17-07 met studieverlof.
In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met het kerkbestuur
of met de pastores Martina Liebler-Münch of Harald Münch.

Voorjaarsgemeentevergadering 2010: 19 mei 2010
De gemeentevergadering voor het voorjaar van 2010 wordt gehouden
op woensdag 19-05 om 19.30 uur in het Adelbertuscentrum. Het is de
bedoeling dat u vanaf zondag 02-05 de relevante stukken achter uit de
kerk kunt meenemen.
Naast de gebruikelijke agendapunten heeft het kerkbestuur ook besloten om een gedachtewisseling rondom het roken in het Adelbertuscentrum te houden. Gedachtewisseling betekent dus niet dat er een besluit
wordt genomen. Het is alleen wel zo dat de wetgever diverse maatregelen heeft genomen met betrekking tot het roken in openbare ruimten;
om die reden wil het kerkbestuur er met de aanwezigen over spreken,
hoe de huidige oplossing m.b.t. het roken functioneert, en wat voor andere mogelijkheden, c.q. wensen er zijn. Pas daarna zullen - zo nodig mogelijke beslissingen worden genomen.
Het kerkbestuur hoopt – zoals altijd – op een hoge opkomst en een
goed en vruchtbaar gesprek tijdens de vergadering.

Vanuit de Adelbertus-pastorie
De parochie mag op zeer geslaagde vieringen in de Goede Week en
met Pasen terugkijken. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers, zij het als
koorlid, koster, bij het schoonmaken van de kerk, het maken van de
liturgieboekjes, het bloemschikken, het koffieschenken of anderszins
waren het vieringen die inspirerend waren voor ons geloofsleven en ook
een bijdrage vormden in het gevoel van saamhorigheid in onze parochiegemeenschap.
Mede namens het kerkbestuur wil ik u allen hartelijk bedanken!
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Mevrouw Suze van Riessen, mevrouw Jannie de Rijk, Johannes van
Riessen en ondergetekende brachten een bezoek aan de firma Slabbink in Zwolle, waar we een nieuw rood en een nieuw wit kazuifel met
bijbehorend antependium (altaarkleed) hebben kunnen aanschaffen.
Het nieuwe rood zal met Pinksteren voor het eerst te zien zijn. Deze set
wordt bekostigd uit de nalatenschap van wijlen Anton en Cobi BlinkhofLok, dat we vorig jaar mochten ontvangen.
Het nieuwe wit zal op een later tijdstip voor het eerst gebruikt worden.
Voor deze set mocht de parochie een royale gift van de bazaar-commissie ontvangen. Ook gaf dezelfde commissie voor de aanpassing en
verbetering van het gezangenbord in de kerk een extra gift.
Het kerkbestuur is de bazaarcommissie daarvoor zeer erkentelijk. (En –
u raadt het al - er is nog steeds gelegenheid hieraan bij te dragen )
Inmiddels is het Adelbertuscentrum van een nieuwe kleur voorzien en is
een van de twee piano‟s verwijderd, zodat er meer ruimte is gekomen.
Hopelijk kan er nu ook spoedig een begin gemaakt worden met het
opruimen van de drie kasten in de grotere zaal, zodat ook hier meer
loopruimte ontstaat.
Tenslotte wil ik ook hier op de voorjaarsgemeentevergadering 2010 attenderen: We vergaderen woensdag 19-05 om 19.30 uur in het Adelbertuscentrum.
Mijn studieverlof is nu begonnen en ik hoop dat ik – nadat nog eerst wat
kleinere dingen zijn afgewerkt – ook daadwerkelijk in de boeken kan
duiken.
Mochten er onverhoopt problemen of vragen zijn dan zal het kerkbestuur u graag helpen bij het doorverwijzen of anderszins oplossen van
de kwestie.
Vanuit de pastorie aan de Wilgenstraat wens ik u allen goede dagen in
een hopelijk zonnig IJmuiden in het voorjaar,
Robert Frede, pastoor
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In memoriam Dick van Iren
In een waardige uitvaartdienst hebben zeer velen afscheid genomen
van een geliefde, getrouwe en meelevende parochiaan, want dat was
Dick van Iren.
Hij stierf op Goede Vrijdag op 78-jarige leeftijd.
Dick heeft veel betekend voor de Oud-Katholieke Kerk in de IJmond.
In de filmbeelden, die vertoond werden bij het 40-jarige jubileum van de
Adelbertuskerk, hebben we kunnen zien, dat Dick in de tijd van de bouw
van de kerk al actief was voor de parochie, die hem in de loop der jaren
zeer dierbaar is geworden. Hij was toen penningmeester van het kerkbestuur, en werd dat ook van het Bouwfonds.
Dick van Iren was een echt ‘mensenmens’, en dat straalde hij uit ook!
Het wel en wee en het lief en leed van mensen raakte hem diep, vandaar ook zijn betrokkenheid hij het woon- en zorgcentrum Westerheem
in Heemskerk, waar hij nauw betrokken was bij de bouw van het thans
aanwezige bejaardenhuis.
Van mijn ruim 10 Engelmundusjaren kan ik mij Dick niet herinneren; in
die tijd, eind jaren ’50 was er nog geen koffiedrinken na de kerkdienst,
waardoor je je geloofsgenoten nauwelijks leerde kennen. Anno 2010
hoort 2x in de maand ‘de koffie na de kerk’ er bij, en wordt als zeer
zinvol ervaren. In mijn Adelbertusjaren heb ik Dick, mede daardoor,
beter leren kennen, en speciaal ook in de laatste jaren van zijn leven.
Sinds bij hem kanker geconstateerd was, zag ik een man, die positief
en met veel vertrouwen in het leven stond. Een operatie en een chemokuur moesten uitkomst brengen, en dat gebeurde ook wel, maar helaas
niet afdoende. Bij controles bleek soms weer, dat het niet helemaal
goed was, en moest Dick weer aan medicijnen of een chemokuur. Bij al
die narigheid bleef hij een optimist. Ik heb zelden een mens gezien die
in deze omstandigheden zo positief en vol vertrouwen in het leven stond
- tegen beter in misschien -. Maar toch heeft hij zich, in de laatste jaren
van zijn bestaan – en diep in zijn hart misschien al wel langer –, terdege gerealiseerd, dat het leven voor hem ten einde liep. En daar sprak
hij ook eerlijk over.
Eind december was het, denk ik, de laatste keer dat hij in de kerk was,
en zei hij me ‘in januari heb ik een verjaardag, en ook een in april’.
Veelzeggende woorden.
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Hij straalde kracht en blijheid uit. Zijn positieve instelling in de donkerste
dagen van zijn leven moge een voorbeeld zijn voor ons allen, en zal ons
zeker bijblijven.
Een aimabel mens heeft ons verlaten, en is naar wij hopen en bidden
nu bij onze hemelse Vader.
Rust in vrede, Dick.
Bien Donker

ALGEMENE BERICHTEN
Nieuw in de bibliotheek
In de Openbare Bibliotheek staat tot eind april een tentoonstelling over
de geschiedenis van het oud-katholieke bisdom Haarlem. Het tijdpad
voert langs verschillende banieren met foto‟s en teksten over het ontstaan en het bestaan van het bisdom.
In het kader van die tentoonstelling werden ook twee recente DVD‟s
over de kerk aangeboden aan het Historisch Informatiepunt „Toen” en
aan de bibliotheek. Die DVD‟s zijn te leen, tegen de gebruikelijke
vergoedingen. De DVD‟s kunnen ook in de bibliotheek bekeken worden
op het beeldscherm in het Historisch Informatiepunt „Toen‟.
Eén DVD van een half uur toont kriskras door de hele kerk beelden van
kerken en kerkelijke gebeurtenissen, waarbij bisschoppen, pastoors en
parochianen uitleg geven. Het is bijna een quiz: hoeveel mensen herken
je op de beelden, en wie zijn het?
De andere DVD is opgenomen rondom en tijdens de wijding van de huidige Bisschop van Haarlem, dr. D.J.Schoon. Velen waren toen persoonlijk al aanwezig. Voor hen, maar ook voor de anderen is het leuk
het hele gebeuren terug te zien. Ook een quiz!
Herinnering: Internationaal Oud-Katholieken Congres
In augustus 2010 vindt in Zürich, Zwitserland het Oud-Katholieken Congres plaats. De bedoeling is, dat er veel oud-katholieken uit veel landen
komen, die elkaar leren kennen, in gesprekgroepen, bij de maaltijden,
tijdens workshops en excursies. En die vooral samen de eucharistie
vieren volgens de verschillende liturgieën, elkaar daarin inspireren, en
daarmee God loven. Het is heerlijk om als oud-katholieken eens met
velen te zijn en met velen te kunnen zingen en bidden.
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Meer informatie: in het Kruispunt van maart/april, in De Oud-Katholiek
van deze maand (Paashazen met drie oren), en op de website
www.iakk2010.com
Herinnering - Alcohol en drugs: wat is er tegen?
In het laatste Kruispunt stond een stukje over een initiatief van de gezamenlijke kerken in de gemeente Velsen. Het gaat om een voorlichtingsavond over drugs- en alcoholgebruik onder jongeren.
Van harte willen wij alle ouders, opvoeders of andere geïnteresseerden
nog eens voor de deze belangrijke avond uitnodigen:
Dinsdag 8 juni om 20 uur in het oud-katholieke Adelbertuscentrum,
Sparrenstraat 46, IJmuiden-Oost.
AGENDA
26-04
11-05
12-05
16-05
19-05
28-05
08/06
12-06
15-06

20.00 uur
20.00 uur
15.00 uur
17.30 uur
20.00 uur
10-17 uur
20.00 uur

Gemeentevergadering E, De Bolder
O.K.Mannenvereniging IJmond, De Bolder
Dagje uit Adelbertus Vrouwencontact
Aangepaste Gezinsdienst, Fidelishof, IJmuiden
Uitstapje Aktiva
Batavia, Utrecht
Oec.Pastoraal Café over drank en drugs, Adelbertuscentrum
Jongerendag in Krommenie
Gesprekskring-Zuid, Wilhelminakade

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:

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
of 0255-512167
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 vóór 26 mei 2010 bij:
mw. S.C. Smit-Maan, IJmuiderstraatweg 130, 1972 LH IJmuiden,
tel. 0255-536961, e-mail: s.c.smitmaan@12move.nl
Het volgende nummer verschijnt omstreeks 7 juni 2010.
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