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Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus . . .
„Met groen is er niets te doen‟. Wie kent deze spreuk niet? Daarmee
worden de zondagen na Pinksteren bedoeld: de pastoor draagt dan een
groen misgewaad, en dan gebeurt er weinig nieuws in de kerk, tijdens
de mis.
Wat een vergissing! Want met de ogen van het geloof bekeken, kan de
tijd na Pinksteren juist heel spannend zijn.
Het Pinksterfeest is eigenlijk de geboortedag van de kerk. Met Pinksteren vieren wij elk jaar haar verjaardag.
Hoe kan dat nou? Heeft Jezus de kerk dan niet gesticht, toen hij de
discipelen en apostelen uitkoos, of toen hij het avondmaal vierde op de
avond voor zijn dood, of toen hij na zijn verrijzenis de discipelen en
apostelen de wereld inzond? Dat is allemaal waar. Je kunt zeggen dat
de kerk toen verwekt is. Maar de kerk was toen nog een soort embryo.
De baby in de moederschoot heeft nog geen eigen adem, hij ademt nog
niet zelf.
Zo is de kerk voor Pinksteren: zij heeft nog geen eigen adem. De familie
en vrienden van Jezus waren meestal ergens in Jeruzalem bijeen. Ze
waren bang, en verscholen zich achter gesloten deuren en ramen. De
mensen van de kerk zijn nog sprakeloos en zitten opgesloten in een
„getto‟. En dan, met Pinksteren waait er een wind van boven door het
huis en door hun leven, waardoor ze adem krijgen en zelf ademen.
Zoals voor de baby bij de geboorte, als hij zelf gaat ademen, het volle
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leven begint, zo wordt de kerk op Pinksteren geboren doordat ze de
Geest – Gods heilige adem – ontvangt. En dan laat de kerk zich horen,
zoals een pasgeboren baby zijn stemmetje na de eerste ademtocht laat
horen!
Toen gingen in Jeruzalem de deuren en ramen open, en durfden de
familie en vrienden van Jezus naar buiten te gaan en te vertellen over
hun vertrouwen in Jezus de Christus.
Nu zijn wij aan de beurt om hetzelfde te doen.
pastoor Harald Münch

BERICHTEN VOOR BEIDE PAROCHIES
Gezonde gemeente – een naar buiten gerichte blik
Op zondag 5 september zullen wij in beide parochies op een gemeentebijeenkomst na de eucharistieviering, aan de hand van zeven kenmerken de stand van ons parochieleven meten. In het vorige Kruispunt
heb ik iets over het eerste kenmerk verteld. Vandaag het tweede kenmerk: een naar buiten gerichte blik.
Een van de treffende kenmerken van „gezonde parochies‟ was de mate
waarin men niet slechts bezig was met zichzelf, maar betrokken raakte
bij het hele leven en de gemeenschap rondom de kerk. Dit zijn geen
„gettokerken‟ die zich voor het leven afsluiten en de kerk op zichzelf als
bepalend voor hun bestaan als gemeente ervaren. Wat hen in beweging
brengt is het besef dat het geloof de hele wereld en heel het menselijke
leven betreft. Vriendschap met God sluit heel zijn schepping in.
Gezonde parochies maken de waarheid zichtbaar, dat ons vertrekpunt
niet langer de kerk dient te zijn. Het uitgangspunt voor deze gemeenten
is de wereld rondom en het leven in al zijn aspecten. Ze tonen al doende aan, hoe waar het is dat een groep pas gelukkig en gezond is als
deze een taak te vervullen heeft die buiten haarzelf ligt.
Gezonde parochies hoeven niet alle antwoorden te hebben of de
instantie te zijn die alle problemen oplost. Wel zijn ze in staat aan te
geven wat zij te bieden hebben, en zijn ze bereid als partners met anderen samen te werken. Ze weten wat er speelt in de buurt en zijn op
de hoogte van de sociale kaart. Ze hebben weet van lief en leed in de
omgeving, maar willen hun eigen oplossingen niet aan anderen opdrin2

gen.
Te gemakkelijk wordt iemands roeping omschreven in termen van wat
men doet in het kerkelijke leven. Feit is echter dat verreweg de meeste
gemeenteleden in hun roeping vooral gericht zijn op de kansen, gelegenheden en mogelijkheden die zich aandienen in hun dagelijks leven
en verantwoordelijkheden. Gezonde parochies onderkennen dit en maken er werk van hun leden toe te rusten om hun geloof in het dagelijks
leven in praktijk te brengen. Dat vinden zij van groter belang dan iemand zover te krijgen, dat hij iets in de kerk wil gaan doen. Mensen die
in hun geloof de bronnen vinden die helpen om betekenis te geven aan
hun leven, die leven volgens een ander waardepatroon en die met
anderen iets kunnen delen van wat betekenis geeft aan het leven, zijn
de sleutel tot gezonde evangelisatie.
Zulke parochies zitten meer aan de kant van het „geven‟ dan van het
„krijgen‟. Zij handelen vanuit een mentaliteit van overvloed, zoals die
treffend is verwoord in de slogan „iedereen behoort toegang te hebben
tot het feest van het leven‟.
Kerken met deze kenmerken hebben werkelijk aantrekkingskracht, omdat zij niet op zichzelf en op hun eigen projecten zijn gericht, maar op
de goedheid en de werkelijkheid van God en op de wereld om hen
heen. Zo brengen zij de twee grootste geboden in praktijk.
Synode van 17 april 2010
Op 17 april jongstleden is in de Akker in Hilversum een extra Synode
gehouden die geheel was gewijd aan de grote tekorten op de begroting
van de kerk en de oplossing hiervan.
Vanwege het grote belang was hiervoor op 12 april een bijzondere gezamenlijke gemeentevergadering georganiseerd in het Adelbertuscentrum. Tijdens deze vergadering rekende Jan Pieter Schoon de gevolgen
van de tekorten voor.
Op 17 april waren de synodalen van de beide IJmuidense parochies
met de beide penningmeesters en andere kerkbestuursleden van beide
parochies naar Hilversum getogen. Vanwege de impact van de plannen
op de financiële huishoudingen van de parochies stond de voorzitter,
van het presidium, Frank de Haart, toe dat naast de synodalen ook de
meegekomen penningmeesters van de parochies deelnamen aan de
discussie.
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Kern van de voorstellen van het Collegiaal Bestuur (CB) is, dat de
financiering van de kerk, vanouds bekend als “de heffingen” op de
schop gaat. Nu gaat 50% van de opbrengst Kerkbalans en 50% van de
collecte voor algemeen kerkelijk werk naar de landelijke kerk. Daarnaast gaan 55% van de het vermogensrendement en 25% van de
huurontvangsten naar de Thesaurier.
Dat laatste blijft ook in de nieuwe structuur ongewijzigd.
Voor 2011 staat het CB voor het eerste deel een nieuw stelsel voor
ogen. De heffing zal worden gebaseerd op de toegedeelde pastorale inzet. Iedere parochie zal vanaf 2011 60% van de kosten voor dit pastoraat als heffing aan de landelijke kerk moeten afdragen. Voor de IJmuidense parochies betekent dit een forse verhoging van de heffing.
Voor de Adelberusparochie betekent het een forse aanslag op de begroting, maar voor de Engelmundusparochie lijken de gevolgen bijna
desastreus.
Vanuit de IJmuidense parochies was een motie ingebracht om de voorgestelde nieuwe financiering van de landelijke kerk opnieuw te bezien,
waarbij getracht zou worden de parochies met weinig inkomsten, en
vooral ook weinig vermogen, te ontzien.
De Synode heeft deze motie helaas verworpen.
Aan het einde kwamen de voorstellen in stemming.
Het voorstel de heffingen van de kerk te koppelen aan de kosten van de
pastorale inzet is aangenomen. Tevens is als overgang een solidariteitssubsidie goedgekeurd, die tijdelijk en onder voorwaarden een parochie kan ondersteunen. Ook is aangenomen dat de pastorale inzet in
een parochie wordt vastgesteld op minimaal 20% van een voltijdsaanstelling.
Dit betekent dat we als parochies voor de opdracht staan de nieuwe
heffingen “te gaan opbrengen”. Hoe het Collegiaal Bestuur en de Thesaurier dit exact vorm gaan geven zal de tijd ons leren.
De plannen lijken hard, maar zijn noodzakelijk voor het behoud van de
kerk, en dus ook voor de pastorale inzet in de parochie!
Voor ons wordt het noodzakelijk te laten zien dat de parochies in de
IJmond levensvatbaar en vitaal zijn en in staat zijn om te groeien. Te
groeien in geloof, in omvang en in financiële draagkracht!
Namens de beide kerkbesturen,
Marcel van der Wel
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…er gaat iets
veranderen
in uw parochie…
Er gaat iets veranderen…
De Oud-Katholieke Kerk heeft een groot tekort op de begroting.
Dat kan niet zo blijven. Er moet iets worden gedaan om dit tekort
kleiner te maken. En dat kan op twee manieren.
1 Minder geld uitgeven door te bezuinigen.
Dit betekent dat er ook wordt bezuinigd op het aantal pastoors die in
dienst zijn van de kerk. Ook in onze parochies!
Maar er is nog een andere manier!
2 Meer geld binnen krijgen omdat u besluit uw bijdrage aan de kerk
te verhogen. Ja, dat is brutaal, om meer geld van u te vragen!
U kunt daarom een keuze maken! Want U begrijpt dat het nu niet om
twee euro extra gaat. Wanneer iedere regelmatige kerkganger besluit
om per jaar € 50 meer aan Kerkbalans te geven dan is de kans op
bezuinigingen veel kleiner. Dat is ook brutaal, om 50 euro extra te
vragen!
Ja, u heeft gelijk, maar er is geen andere manier om bezuinigingen
te voorkomen. Er moet gewoon meer geld komen.
En dat is precies waar het om gaat. Dus u kunt een keuze maken:
1  ik besluit af te wachten tot de bezuinigingen in mijn parochie
zichtbaar worden.
2  ik besluit mijn jaarlijkse bijdrage aan Kerkbalans te verhogen
én ik maak dit extra bedrag voor 2010 nu over.

ING REKENING 1800
A & E KERKBALANS IJMUIDEN
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Op de Extra Synode op 17 april werd duidelijk dat de Oud-Katholieke
Kerk maatregelen moet nemen om het financiële tekort terug te dringen.
Eén manier is om de leden van onze kerk bewust te maken van de
gevolgen die het tekort heeft. En de kerkgangers en de ingeschreven
leden aan te moedigen hun bijdrage te verhogen. Hoe doe je dat…?
Op de website van onze landelijke kerk www.OKKN.nl (bezoekt u die
eens) schreef iemand dat kerkbestuursleden iedere parochiaan persóónlijk moeten aanspreken om hun bijdrage te verhogen! Alleen dat
helpt. Geen foldertje, maar individueel benaderen, alleen dat heeft
effect. Hij schreef verder:
“Volgens het artikel over de Oud-Katholieke Kerk in het dagblad
Trouw van 12 april 2010, heeft de kerk ongeveer 5500 – 6000 leden.
Laten we er nu van uitgaan dat ongeveer een derde daarvan leden
zijn, die aan de jaarlijkse actie Kerkbalans meedoen. Een extra bijdrage van deze leden van € 50,- is toch niet teveel gevraagd maar
zou wel een extra bedrag opbrengen van ongeveer € 100.000 per
jaar. Ik ben ervan overtuigd dat, als deze mensen persoonlijk door een
lid van het kerkbestuur worden benaderd om hun jaarlijkse bijdrage
met € 50.- te verhogen, dat voor de meesten geen probleem zal zijn.”
Ik heb mij die opdracht aangetrokken en ik vind zijn voorstel van € 50
haalbaar. De persoonlijke benadering, misschien zelfs een bezoek bij
u aan huis… dát vind ik teveel gevraagd van kerkbestuursleden die al
veel taken in de parochie hebben. Beide kerkbesturen willen niet met
de armen over elkaar zitten. Daarom voeren we actie: wij willen u bewust maken van de financiële nood. En u ronduit vragen om uw bijdrage voor Kerkbalans dit jaar al te verhogen met € 50 . Stelt u zich
voor dat zo‟n 30 regelmatige kerkgangers in de parochie van de H.
Adelbertus dit doen en zo‟n 50 in de H. Engelmundus dan is de opbrengst voor Kerkbalans voor dit jaar € 4.000 hoger! Wanneer andere oud-katholieke parochies er ook in slagen mensen aan te moedigen die € 50 extra te geven dan…
Ik hoop dat wij In IJmuiden onze betrokkenheid werkelijk zichtbaar
maken. Zoals mevrouw Donker in het maart/aprilnummer van Kruispunt schreef: het gaat om de toekomst van onze kerk! Dus: laten
zien dat het kan, want ánders…. kom ik toch bij u langs… (en ik drink
mijn koffie zwárt, alstublieft).
Namens beide kerkbesturen, Rob de Rijk
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Seniorenmiddag op 16 november
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 begint met een kerkdienst en eindigt met een broodmaaltijd,
met daartussen in 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
Gespreksgroep-zuid
Op 15 juni al om 20.00 uur de volgende bijeenkomst van de gesprekskring-zuid plaatsvinden. Deze keer bij Dick en Janna Gouda, Kanaalstraat 184.
Thema: ziekte, geloof en ziekenzalving.
Jongerendag bisdom Haarlem “In je element’
Op 12 juni vindt in Krommenie de jongerendag van het bisdom Haarlem
plaats voor kinderen en jongeren van 8 -16 jaar.
De dag begint om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur met een BBQ.
Opgave (heel snel!) bij Martina Liebler, tel.: 0255-515260 of
martine.liebler@planet.nl
Te veel kopij!
De redactie kreeg meer kopij dan in Kruispunt past. Een paar leuke artikelen blijven daarom overstaan tot het volgende nummer. Helaas …
Kijk dus uit naar het volgende Kruispunt.

DANKBETUIGINGEN
Dankbetuigingen
Wij willen iedereen bedanken voor de belangstelling, kaarten en telefoontjes die wij mochten ontvangen tijdens onze ziekte. Het gaat bij ons
nu in ieder geval weer de goede kant op.
Bedankt!
Lieneke en Koos van Heyst
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Wat zijn wij verwend tijdens de viering van ons huwelijksjubileum. Heel
veel dank voor alle kaarten, de altaarbloemen, de planten, de cadeaus,
de waardebonnen, de giften en de hulp in de keuken.
Onze dank gaat ook uit naar pastoor Robert Frede die, ondanks zijn
studieverlof, toch deze dienst voor ons wilde doen en natuurlijk naar
onze mede-koorleden en organist, die extra lange repetities moesten
maken.
Na een moeilijk jaar kunnen wij met heel veel vreugde en dankbaarheid
terugkijken op een zeer mooie en geslaagde dag, mede door de doop
van ons kleinkind.
Jan en Leni Karemaker

Wij zijn blij verrast door de vele kaarten, cadeaus en giften die wij
mochten ontvangen bij de doopdienst van onze dochter Lianne. Wij
wilden de doopdienst graag in de Adelbertuskerk houden en hebben ondervonden dat dit zeer op prijs werd gesteld. Nogmaals heel hartelijk
bedankt.
Helen Karemaker en Jan-Willem van Heezik

Langs deze weg wil ik alle mensen bedanken die Dick tijdens zijn ziekte
gesteund hebben met bezoeken, kaarten, bloemen en belangstelling.
Dit heeft hem veel goed gedaan.
Tevens zijn mijn kinderen en ik erg dankbaar voor alle aandacht met
kaarten en bloemen na zijn overlijden.
Corrie van Iren-Zwart

Op 23 mei vierden wij op het hoogfeest van Pinksteren ons 25 jarig
huwelijk.
Door de inzet van velen in het koor, zang en muziek, aan het orgel en
op het altaar en de warme felicitaties uit de parochie is het voor ons een
onvergetelijke dag geworden!
Het onverwachte extra optreden van het jeugdkoor deed daar nog een
schepje bovenop!
Bedankt!
Janneke en Marcel van der Wel
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BERICHTEN VOOR DE
ENGELMUNDUSPAROCHIE

Kerkdiensten
zo.

6-6

zo.
zo.
zo.
zo.

13-6
20-6
27-6
4-7

zo.
zo.

11-7
18-7

zo.

25-7

10.00 uur oecumenische viering in de Pieterkerk, Zuiderkruisstraat, Engelmunduskerk gesloten
10.00 uur zondag na Pinksteren 6, eucharistie
10.00 uur zondag na Pinksteren 7, eucharistie
10.00 uur zondag na Pinksteren 8, eucharistie
10.00 uur zondag na Pinksteren 9, eucharistie, koffie
eerste gezamenlijke dienst met Adelbertus in
Engelmundus
10.00 uur gezamenlijke dienst in Adelbertus
10.00 uur zondag na Pinksteren 11, eucharistie
gezamenlijke dienst in Engelmundus
10.00 uur gezamenlijke dienst in Adelbertus

Website: engelmundus.okkn.nl

Groot Beraad - 22 juni 2010
Op dinsdag 22 juni vanaf 19.00 uur organiseert het kerkbestuur het jaarlijkse “Groot Beraad”. Tijdens die avond wisselt het kerkbestuur graag
van gedachten met vertegenwoordigers van de diverse groepen (kosters, organisten, misdienaars, koor, schoonmaakploeg enz.) die binnen
de parochie actief zijn.
De officiële uitnodiging met het rooster volgt nog.
Tot 22 juni,
het kerkbestuur
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De parochie onderweg
Op 26 april j.l. werd onze gemeentevergadering goed bezocht. Het geeft
het bestuur altijd een goed gevoel wanneer zoveel parochianen aanwezig zijn en daarmee hun belangstelling tonen. (Een verslag van de
vergadering komt in het volgende Kruispunt)
Het werd een belangrijke vergadering vanwege de financiële nood
waarin de landelijke kerk is komen te verkeren. Het gevolg is dat iedere
parochie de kosten van haar pastoor zelf zal moeten dragen. Op zich
geen ramp wanneer iedere parochiaan die de brief van Kerkbalans voor
de jaarlijkse „Vrijwillige bijdrage‟ ontvangt, ongeveer € 50 of meer bij
betaalt. Onze vrees is alleen dat de mensen die nu al trouw aan hun
betalingsverplichtingen voldoen, de zwaarste lasten zullen gaan dragen.
Dat kan niet de bedoeling zijn.
Daarom vanuit het kerkbestuur een hartenkreet aan ieder die niet of te
weinig bijdraagt. Het advies is om 3% van het inkomen als gift aan de
kerk af te staan, zodat ook de kerk aan haar verplichtingen kan voldoen.
Veel van onze parochianen zitten ver van dit streefbedrag verwijderd en
juist hen hopen wij met dit bericht aan te spreken.
Zeer waarderen wij de telefonische contacten die onze penningmeester
momenteel onderhoudt om mensen te herinneren aan hun – toegezegde - bijdrage. Geen gemakkelijke taak en niet altijd even leuk om achter
geld aan te gaan. Wij vragen u hem in die zin te steunen wanneer u bij
toeval door hem benaderd wordt met een vraag.
Bestuurlijk staan wij voor een belangrijk besluit, namelijk gaan wij al dan
niet onze verwarmingsketel vervangen. Sinds 1967 doet deze trouw zijn
best, maar reserve onderdelen zijn niet meer te krijgen en het
rendement staat niet in verhouding met de moderne hoog rendement
ketels die in staat zijn om met minder vermogen dezelfde ruimte te
verwarmen. Een onderzoek is opgestart en wij houden u op de hoogte
van de conclusies uit dit onderzoek en ons uiteindelijke besluit.
Gert Jan v.d. Hulst
UIT DE ENGELMUNDUSPAROCHIE
Bestuurswisseling
Op zondag 4 juli is het zo ver. Tijdens de eucharistieviering om 10 uur
zal Anneke Zwart het stokje doorgeven aan Sonja GravemakerBroek. 10 jaar heeft Anneke op een voortreffelijke wijze de portefeuille
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„gemeenschapsleven‟ of zoals zij dat noemt „van kroket tot rouw‟
beheerd. Er is veel werk verzet in die tijd, en er zijn nieuwe initiatieven
genomen. Wij zijn Anneke erg dankbaar dat zij dat heeft willen doen.
Blij zijn wij ook, dat Sonja bereid was haar op te volgen. Ik denk dat de
portefeuille bij haar in goede handen is.
Het was een verdrietige aanleiding die op vrijdag 7 mei veel mensen
naar onze kerk heeft gebracht. Na een jarenlange strijd tegen zijn
ziekte, kwam op maandag 3 mei het einde voor Martin Gouda. Een
bijzondere man, integer en wilskrachtig. Wij wensen zijn partner Marga
Geel kracht en wijsheid bij het oppakken van haar eigen levensdraad.
Moge Martin rust vinden in het huis van onze hemelse Vader.
Verdriet en vreugde liggen in het leven zo dicht bij elkaar. Want op
zondag 16 mei mochten Piet Schol en Lieny Zwart vieren dat zij 40 jaar
geleden in het echt werden verbonden. Twee mensen die ontzettend
veel betekenen voor onze gemeenschap. Mogen zij nog vele gezegende jaren met elkaar doorbrengen.
Een week later was het weer feest in de kerk. Al hoewel er ook wat
traantjes werden weggepinkt. Tien kinderen namen afscheid van de
kinderkerk vanwege hun leeftijd. Ze gaan nu over naar de lering en/of
worden misdienaar: Sijmen, Myrthe, Evelyne, Narda, Pascal, Tessa,
Niels, Laurens, Jelte en Stefan.
En tevens kwam er een einde aan een hele episode, het was echt het
moment van een wisseling van generaties. Lieny nam na 46 jaar
afscheid als kinderkerkleidster en Betty Gouda-Glas nam na 55 jaar
afscheid van het bestuur en als voorzitster van de kinderkerkleiding. Als
parochie moeten wij hun oneindig dankbaar zijn voor wat zij al die jaren
voor ons hebben gedaan.
Maar de kinderkerk gaat door. Er is ook een nieuw bestuur aangetreden
met Nanda Tol als voorzitster, Yvonne Groen als secretaris en Nicole
Volkers als penningmeester.
En last but not least is Hendrien Rill de gelederen van de leidsters komen versterken.
Ten slotte wil ik u vragen in uw agenda te noteren, dat er dinsdag 22
juni vanaf 19 uur weer een groot beraad zal zijn. U ontvangt per groep
een uitnodiging van het kerkbestuur.
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Driekoningenavond: Afvalrace
Op zaterdag 24 april heeft de „Driekoningen-avond‟ plaatsgevonden, dit
maal met een zeer bijzonder karakter om drie redenen.
De eerste is het late moment waarop de avond heeft plaatsgevonden.
Nog nooit eerder hoefde de Driekoningenavond te worden uitgesteld,
iets wat nu gebeuren moest in verband met de winterse omstandigheden in januari.
De tweede is het leuke karakter van de avond die dit keer in het teken
stond van ´kamperen´, waarbij allerlei opdrachten uitgevoerd moesten
worden zoals schilderen, vissen en een kribbe bouwen.
De laatste reden heeft te maken met de jeugd die een deel van de
avond voor zijn rekening heeft genomen. In januari zijn wij met een
aantal jongeren van zowel Engelmundus als Adelbertus bij elkaar gekomen om iets leuks te bedenken voor deze avond. Dit gebeurde op de
zolder van de pastorie onder het genot van een drankje en zoutjes.
Het resultaat is een afvalrace geworden waarmee de deelnemers van
de Driekoningenavond een prijzenmand konden winnen met typisch
Hollandse producten. Deze mand kon gewonnen worden door een
aantal vragen van de quiz goed te beantwoorden. Als iemand het antwoord op een vraag goed had, kon hij/zij blijven staan. Was het
antwoord fout, dan kon de betreffende persoon gaan zitten en deed niet
meer mee met het spel. De laatste die overbleef won de mand.
Vragen die gesteld werden, waren onder andere: Hoeveel stoelen staan
er gezamenlijk in beide parochiekerken?, Hoeveel centimeter zitten er
tussen de pilaren van de Engelmunduskerk? en Welke kleur stof zit er
op de bisschopsstoel?
Het spel is een succes geweest en men heeft zich goed vermaakt op
de avond. Ook na de activiteiten was het gezellig en is bleef men nog
lang naborrelen. Iedereen die dit jaar niet is geweest, moet bij de
volgende gelegenheid beslist komen. Het is echt de moeite waard!
Rick de Ronde, jeugdzaken
Kerkdiensten
Beste parochianen,
elke week wordt er hard gewerkt om de kerkdiensten goed te laten
verlopen. Onder andere zijn kosters, pastoors, lezers en misdienaars er
elke keer weer om God en de gemeenschap te dienen. Erg goed dat dit
elke week toch maar weer kan.
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Toch is het belangrijk dat ieder voor zich goed op het rooster kijkt, wie
er wanneer dienst heeft, en welke taak/functie hij/zij dan te vervullen
heeft. Het komt te vaak voor dat mensen niet goed kijken en dat de
dienst er bij inschiet. Natuurlijk kan het een keer voorkomen, maar het
moet geen gewoonte worden. Daarnaast komt het ook voor dat iemand
zich afmeldt voor een dienst, maar niet voor vervanging zorgt. Ook dit
levert situaties op die voorkomen kunnen worden, zoals afgelopen Moederdag toen er slechts één misdienaar kwam opdagen. Dit is slechts
een voorbeeld.
U begrijpt dat dit bericht niet als verwijt bedoeld is, maar als een
bewustmaking van het feit dat we met z‟n allen goed op het rooster
moeten kijken en ons er aan houden. Het is een vriendelijk doch dringend verzoek om dit ook te doen.
Hoe dan ook, het blijft goed werk, dat we met z‟n allen de diensten
kunnen vieren en dat iedereen zich wil blijven inzetten voor de kerk.
Hartelijk dank een ieder voor zijn inzet.
Rick de Ronde

Nieuws BolderBazar 2010
In het vorige Kruispunt reeds de aankondiging dat dit jaar de
BolderBazar plaats heeft op vrijdag 29 en zaterdag 30 oktober 2010.
Een bazar - officieel bazaar - is volgens het woordenboek een marktplaats annex grote ruimte voor allerlei koopwaren. Dat klopt. Op die
oktoberdagen tonen en verkopen wij onze waar aan kooplustigen.
Om dan interessante koopwaar voor „onze klanten „ te hebben, doen wij
vanaf deze plaats een beroep op U .
Vraag: heeft U voor ons mooie spullen voor de buitenmarkt en mooie
sieraden of snuisterijen voor onze boetiek?
Het is lente, U bent in voorjaarssferen en de boel thuis moet goed op
orde. Denk s.v.p. aan ons! Heeft U iets voor ons: gaarne bellen naar
onze Bazarmeester Theo van Kouteren, tel. 0255-518970.
S.v.p. géén meubelen of andere grote zaken. Wij beschikken slechts
over geringe opslagruimte.
Gezamenlijk gaan we straks weer voor de 57e keer “Bolderen en
Verkopen “ waarbij de opbrengst grotendeels zal worden geïnvesteerd
in onze mooie Basiliek-aan-de-Kade.
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PS: Binnenkort start de lotenverkoop van de grote loterij. Wees er snel
bij anders “vist U achter het net “. Onze lotenverkopers zijn uniek. U zult
dat ervaren !
Namens de BB commissie; Wim Kok
Ter nagedachtenis: Martin Gouda. ( 1941-2010 )
Ons korps verkopers-buiten verliest in Martin een sterke man en kleurrijke verkoper. Zijn inzet op beide BolderBazar-dagen en voor- en
achteraf was altijd voorbeeldig.
Zijn verkooptechniek was uniek, zeker als de laatste spullen aan de
man moesten worden gebracht. Getooid in iets ludieks wist hij dan de
laatste spullen te slijten waarbij „de macht van het woord„ werd ingezet
middels een prachtig verhaal. Veelal maakte even later de koper mij bij
de deur van de Bolder deelgenoot van “zijn verovering“ - maar het ging
dan niet over het spul wat hij had gekocht maar veel meer over het
verhaal van Martin. Een geboren verkoper.
We zullen ons Martin blijven herinneren als een fijne collega.
Wim Kok namens de Bolder Bazar commissie.

Dankbetuigingen
Afscheid
Zondag 23 mei, 1e Pinksterdag, nam ik na 55 jaar afscheid van de kinderkerk, als leidster en als voorzitter.
Afscheid nemen valt niet mee, maar mede door de inzet van velen, o.a.
het parochiekoor o.l.v. Piet Schol, het jeugdkoor o.l.v. Wim Gouda en
Anrtoinette, parochianen en kinderen is het een feestelijke afscheidsdienst geworden.
Na de schriftlezingen was er een moment voor en van de kinderen. Zij
zaten op de altaartreden, en pastoor vertelde over een feest. En een
feest was het, compleet met taart, slingers en ballonnen!
Na de communie was het moment van afscheid nemen aangebroken.
Eerst mocht ik nog afscheid nemen van de kinderen die de kinderkerk
gingen verlaten. Hierna werden Lieny Schol-Zwart, die na 46 jaar ook
afscheid nam als leidster, en ik toegesproken door Rick de Ronde, namens het kerkbestuur, en door Nanda Tol, namens de kinderkerkleiding
en de kinderen. De woorden van waardering gingen vergezeld van cadeaus, o.a. het fotoboek „Van Zondagsschool tot Kinderkerk 75 jaar‟,
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een boek dat ik zeker heel vaak zal inkijken, en het prachtige schilderij
gemaakt door de kinderen. Trots ben ik ook op de oorkonde, aangeboden namens de Oud-Katholieke Kerk van Nederand.
Na de kerkdienst was er een gezellig samenzijn in De Bolder (bedankt,
dames) waar we werden toegesproken door oud-leidster mevrouw
M.Ham-Visser, en we veel felicitaties en cadeaus mochten ontvangen.
Afscheid, maar er blijven veel fijne en warme herinneringen aan kinderen en leidsters in deze 55 jaar.
Heel veel dank aan allen, die deze Pinksterdag voor mij onvergetelijk
hebben gemaakt.
Betty Gouda-Glas

Zondag 16 mei mochten wij samen met familie en een flink aantal parochianen, ons 40-jarig huwelijks-jubileum kerkelijk gedenken in een
sfeervolle dienst waarin onze oude vaste Engelmundus organiste, de
waarnemend dirigent en het parochiekoor hun uiterste best deden, en
pastoor Harald ons allen in zijn beste Nederlands herderlijk toe-preekte.
Het is voor ons een onuitwisbare belevenis geworden. De vele bloemen, planten, kaarten, geld, wijn, een aquarel van de Engelmunduskerk hebben ons overweldigd. Ook de goede wensen en het meevieren
vanuit de Adelbertus-parochie hebben we zeer gewaardeerd.
Pinksteren, 23 mei, was het weer feest: het afscheid van Betty Gouda
en Lieny Schol als leidsters van de Kinderkerk. Het werd een groots
afscheid met alweer kado‟s waar Lieny nog steeds verlegen en blij mee
is, een soort ´rapport´ en een schitterend boek met foto-collages.
In zijn praatje (als preek) tegen de kinderen en de andere kerkgangers
stelde pastoor Harald de vraag wie er op deze dag jarig was.
Hij bedoelde te zeggen dat vanwege Pinksteren de kerk jarig was, maar
tot grote hilariteit bleken ook Lieny en Jan van der Leek jarig te zijn.
Onze oudste nicht Mar Ham - Visser verdient een pluim voor haar toespraak - doe het haar maar na als je 87 jaar bent: klasse !
Verder dient vermeld te worden dat Antoinette op fluit en Wim aan het
orgel het door het Jeugdkoor gezongen lied “Wij kleine kinderen weten”
een extra dimensie gaf.
Tweemaal in korte tijd mochten wij ervaren dat vriendschap een enorme
rijkdom is. Iedereen die met ons deze rijkdom deelt, heel erg bedankt.
Ook namens Lieny,
Piet Schol
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WOORDZOEKER
van en voor leringkinderen en alle andere puzzelaars
Met de woorden in deze puzzel, en vooral met hun inhoud, hebben we
ons op de lering bezig gehouden
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Zoek de volgende woorden:
advent
altaar
doop
duif
Goede Week
kruis
Pasen

Aswoensdag
God
Ichthys
labyrint
symbolen

Succes!
Groetjes,
de kinderen van de lering
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bidden
Bijbel
Goed Nieuws
kaars
Kerst
liefde
Onze Vader
Zacheüs

BERICHTEN VOOR DE
ADELBERTUSPAROCHIE

Kerkdiensten
06-06
13-06
20-06
27-06
04-07

11-07
18-07

10.00 uur H. Sacramentsdag - feest van het heilig Lichaam
en Bloed van Christus (blz. 433)
10.00 uur 3e zondag na Pinksteren (6 in reeks C) (blz. 446)
10.00 uur 4e zondag na Pinksteren (7 in reeks C) (blz. 449)
10.00 uur H.Adelbertus, diaken (lezingen in overleg met de
celebrant)
10.00 uur 6e zondag na Pinksteren (9 in reeks C) (blz. 453)
1e zondag in het gezamenlijke zomerrooster van de
IJmondparochies in de Engelmundus
Adelbertuskerk gesloten
10.00 uur 7e zondag na Pinksteren (10 in reeks C) (blz. 455)
10.00 uur gezamenlijke dienst in Engelmundus
Adelbertuskerk gesloten

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)
Koffiedrinken
Er is koffiedrinken na de kerkdienst van 06-06 (Sacramentsdag), 20-06
en 11-07.
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Collectes
De landelijke collecte voor de maand juni is bestemd voor de het Opbouwwerk in onze Oud-Katholieke Kerk en wordt gehouden op 20-06.
Het Collegiaal Bestuur schrijft in zijn aanbeveling:
Groei betekent niet dat we op een snelle of goedkope manier zieltjes
winnen, maar dat we zelf in ons geloof groeien door de vreugde die wij
kennen, met anderen te delen.
Precies daarover gaat het ook als we het over kerkopbouw hebben: van
de kerk opnieuw een beweging maken. Dat moet in de parochies gebeuren, maar dat gebeurt ook door het nemen van verschillende, goedgekozen en goedgerichte nieuwe initiatieven.
In deze nieuwe initiatieven wordt de waarde van het oud-katholiek zijn
als het ware opnieuw ontdekt. De inspiratie van het begin komt er weer
opnieuw tot leven. En daarmee doen we allemaal ons voordeel…
Aan dergelijke initiatieven zijn natuurlijk kosten verbonden. We doen
dan ook een beroep op u om royaal deze collecte te gedenken.
Het kerkbestuur sluit zich van harte bij deze aanbeveling aan.
Voor dit doel, maar ook meer algemeen ten bate van ons kerkelijk werk,
zijn uw bijdragen welkom op onze girorekening 3808341 t.n.v. oud-kath.
Adelbertusparochie welkom.

Bij de kerkdiensten
Op zondag 04-07 vieren we de eerste van 8 gezamenlijke eucharistievieringen voor de beide oud-katholieke IJmondparochies. De eerste
dienst wordt gehouden in de Engelmunduskerk, de laatste op zondag
22-08 in onze Adelbertuskerk. Op deze manier is het mogelijk om tijdens de vakantieperiode het dienstenrooster in de landelijke kerk zo
goed mogelijk in te vullen. Een teken ook van solidariteit met de andere
parochies in ons bisdom.
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.
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Uit het kerkbestuur……
Dit is het eerste Kruispunt waarin u de vertrouwde “pastoralia” even zult
moeten missen.
Pastoor Frede is tot en met 17 juli 2010 met sabbatical. Daarom deze
keer een terugblik op de afgelopen periode door het kerkbestuur.
We mogen terugkijken op een aantal bijzondere vieringen in de afgelopen maand.
Op 25 april jongstleden mochten we weer eens een kinderdoop vieren.
In de dienst werd Lianne van Heezik gedoopt. Het was die dag dubbel
feest, want in dezelfde dienst herdachten Jan en Leni Karemaker- Zonneveld dat zij inmiddels meer dan 40 jaar getrouwd zijn.
Pastoor Robert Frede ging voor en mocht aan de gemeente het nieuwe
witte kazuifel tonen. Een bijpassend antependium sierde het altaar. De
aanschaf hiervan was mede mogelijk gemaakt door een royale gift van
de bazaarcommissie.
Op 13 mei, Hemelvaartsdag, vierden we in een oecumenische dienst
met de rooms-katholieke en protestantse geloofsbroeders en -zusters
gezamenlijk de Hemelvaart van de Heer. Op het vroege uur, ( half tien)
gingen Ds. Kees Lous, mw. Toos Bouten en pastoor Robert Frede voor
in een goed gevulde kerk.
Op het hoogfeest van Pinksteren was er weer een dubbel bijzondere
viering. Ditmaal herdachten Marcel en Janneke van der Wel-Groen dat
zij 25 jaar geleden in het huwelijk waren getreden. Marieke en Paul van
der Wel luisterden de dienst op met gitaarspel en zang.
Pastoor Frede schitterde in een prachtig nieuw rood kazuifel. En het
altaar was gedekt met een bijbehorend antependium. Dit nieuwe gewaad en antependium zijn bekostigd uit het legaat dat de parochie vorig
jaar mocht ontvangen uit de erfenis van Mw. Coby Blinkhof – Lok.
Tijdens het koffiedrinken na de dienst werden we ook nog verrast door
het jeugdkoor dat het bruidspaar een “aubade” kwam brengen!
In de afgelopen periode was er ook het nodige op het bestuurlijke vlak
te doen.
Op 17 april was er de extra Synode, die geheel was gewijd aan de financiële nood van de kerk, en de oplossing daarvan, en op 19 mei hielden we onze jaarlijkse gemeentevergadering. Over de Synode leest u
hiervoor in het Kruispunt een verslag van de penningmeester.
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De gemeentevergadering werd door een flink aantal parochianen
bezocht. Het jaarverslag van de penningmeester, en de extra Synode
werden besproken. Ook de, ingrijpende financiële consequenties voor
de parochie werden besproken en bediscussieerd. Rob de Rijk lichtte
de actie “50 Euro erbij” toe, De oproep om dit jaar de bijdrage aan
kerkbalans met € 50 te verhogen.
Het parochieel jaarverslag was helaas niet beschikbaar vanwege de
sabbatical van pastoor Frede. U houdt dat dus nog tegoed.
Verder sprak de vergadering zich erover uit dat het rookbeleid in het
centrum vooralsnog niet behoeft te worden gewijzigd, en is de kaarsentafel geëvalueerd. Voor en tegenstanders hebben zich uitgesproken.
Toch mogen we gezien het grote aantal kaarsen dat elke zondag wordt
“opgestoken” vaststellen dat de kaarsentafel in een behoefte voorziet.

Gezamenlijke avond Adelbertus Vrouwenkontakt en Aktiva
Dinsdag 13 april waren om 20.00 uur ongeveer 50 dames van beide
verenigingen in het centrum. Eerst in de benedenzaal een kopje koffie
of thee drinken met wat lekkers erbij. Omdat de benedenzaal te klein
was, gingen we met z‟n allen naar boven.
Daar stonden het scherm en de beamer klaar, want pastoor Frede was
uitgenodigd om een lezing te verzorgen. Toen iedereen een plekje had
en de laptop was opgestart kon het beginnen. De lezing ging over zijn
vakantie in China. Aan de hand van prachtige foto‟s vertelde hij enthousiast over wat hij gedaan en gezien had in dit zeer grote land (volgens
mij waande hij zich weer even op vakantie).
Foto‟s van Beijing (het vroegere Peking), de Chinese Muur, het Plein
van De Hemelse Vrede, de opgraving van het stenen Chinese leger,
maar ook foto‟s van tempels, die stuk voor stuk versierd waren met de
prachtigste beelden. Pas na het doorlopen van diverse “voor”-tempels
kwam je in de eigenlijke tempel.
Om ongeveer 21.00 uur was er even een kleine pauze: iedereen weer
naar beneden waar een wijntje of glaasje fris klaarstond met een hartigheidje erbij. Daarna weer naar boven, waar een aantal dames een
ander plekje had ingenomen om de beelden op het scherm beter te
kunnen zien. Pastoor Frede vertelde enthousiast verder aan de hand
van de foto‟s. Om ongeveer 22.00 uur was de lezing ten einde.
Na afloop was er nog gelegenheid om even lekker bij te praten, weer
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met een wijntje of glaasje fris, en met plakjes kaas en worst.
Al met al was het een geslaagde en interessante avond. Het is fijn dat
de beide vrouwenverenigingen één maal per seizoen samenkomen.
Nicolette Roossien-Belfroid
(Mid)dagje uit met het Adelbertus Vrouwenkontakt
Voor het jaarlijkse uitje op 12 mei hebben 21 dames zich opgegeven.
We hebben dus, zoals dat ook wel genoemd wordt, “een volle bak”.
Heel erg fijn.
We houden het dit jaar vlak bij huis. Dat betekent “uit in eigen
gemeente”. Meteen volgt de vraag: wat gaan we dan doen?
Allereerst om 13.00 uur verzamelen in het Adelbertuscentrum om vandaaruit te vertrekken naar het “Visserijmuseum”.
In de filmzaal hebben we een interessante film bekeken van de KNRM.
Wat een verschil van redden tussen vroeger en nu. Daarna werden we
in twee groepen verdeeld en kregen we een rondleiding met een gids
door het museum, de vroegere Visserijschool. De school was totaal
vernield. De bedoeling was: de school slopen en woningen bouwen.
Maar door grote inspanning van vele mensen is het gebouw behouden
en het museum tot stand gekomen. En wat voor museum!
Veel herinneringen kwamen boven bij zien van de foto‟s.
De tijd vloog om en na het drinken van koffie of thee was het tijd voor de
volgende IJmuidense attractie, namelijk om 16.00 uur de rondvaart met
de Koningin Emma. De kapitein vertelde over bakboord (links) en stuurboord (rechts), over sleepboten en de vuurtorens, het windmolenpark
en nog veel meer. Er was een flinke deining, vooral op de grens van
pier en Noordzee. Het was een hele belevenis.
Toen om kwart over vijf naar het wokgebeuren Wok Four You. Eigenlijk
zouden we in januari wokken bij het veertigjarig bestaan. Dat kon toen
vanwege de gladde wegen niet doorgaan.
Het was voor deze dag een prachtige afsluiting. „Nee‟ was niet te koop;
het eten was heerlijk, het wijntje smaakte goed en de sfeer was heel
gezellig. Kortom, een heel geslaagde (mid)dag in ons eigen IJmuiden!!!!
Jo Belfroid-Stam
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ALGEMENE BERICHTEN
CD- Recensie: Trinity ‘Este Momento’
Fiete Smit vroeg mij om voor Kruispunt iets te schrijven over de laatste
bijeenkomst van de mannenvereniging, over het thema „Beveiliging‟.
Het is altijd reuze gezellig en interessant bij de club, maar over het
onderwerp weet ik weinig concreets te zeggen.
Maar het lijkt mij leuk om af en toe eens iets over een gospelartiest of
-groep te schrijven. Want gospelmuziek is mooi om naar de luisteren.
Het zijn niet alleen halleluja-songs, er zijn ook gewoon goede teksten.
Al zou je dat bij deze cd niet direct zeggen, want de muziek is een mix
met muziek uit Peru. Maar de sound van de cd is grandioos.
Het nummer Este Momento kun je op de, bij de jeugd wel bekende, site
You Tube bekijken.
Het is een heerlijke „up tempo‟- cd, er zit een lekker ritme zit in, en er
wordt perfect gezongen en gespeeld.
De band Trinity bestaat uit 4 leden, 3 broers en een goede vriend. De
drie broers zijn opgegroeid als „missionkids‟ – hun ouders waren zendelingen - in Peru.
Daar vindt ook de naam Trinity zijn oorsprong. De broers waren daar
geraakt door de mooie muziek, en de armoede.
De band speelt een mix van Peruaanse muziek, Keltische klanken en
Europese popmuziek. Op deze cd zijn de Peruaanse invloeden duidelijk te herkennen.
Ik ben twee keer bij een concert van hen geweest, een keer op de 25+
conferentie, en een keer in een voorprogramma van Kees Kraaijenoord.
Ze kunnen erg goed live spelen, er zitten heel enthousiaste mensen bij
de band.
Hun website http://www.bandtrinity.nl geeft meer informatie.
Het lijkt mij leuk om deze band in onze kerk uit te nodigen. Het zal de
oudere jeugd beter bevallen dan orgelconcerten.
Trinity is het beluisteren waard! Kijk even op hun website, en luister via
You Tube naar deze fantastische muziek, lekker swingend!
Jan Stoop
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Juni, de maand van het spannende christelijke boek
De Gospel Boektiek geeft in juni extra aandacht aan christelijke spannende boeken.
Klanten krijgen bij aanschaf van bepaalde spannende titels gratis het
boek Vluchtplaats Hideaway van Hannah Alexander. Bijzonder is, dat
dit een dwarsligger is, het nieuwe kleine boekformaat van 8x12 cm.
In juni is ook het gratis Lees & Luister Magazine te verkrijgen vol inspirerende artikelen over nieuwe romans en spannende boeken.
Daarnaast biedt Lees & Luister informatie over de nieuwe uitgaven,
boeken, cd‟s en dvd‟s die in de winkel te vinden zijn.
Steun ons evangelisatiewerk en koop uw boeken, cd‟s ed. bij:
Gospel Boektiek, Kennemerlaan 224, 1972 EV IJmuiden.

AGENDA
08-06
20.00 uur
12-06
15-06
22-06
04-09
05-09
29/30-10
16-11

10-17 uur
20.00 uur
19.00 uur
14.30 uur
12.00 uur
16.00 uur

Oec.Pastoraal Café over drank en drugs, Adelbertuscentrum
Jongerendag in Krommenie
Gesprekskring-Zuid, Kanaalstraat 184
Groot Beraad E, leringkamer
Seminariedag, Amersfoort
Bijeenkomst „Gezonde Gemeente‟
BolderBazar
Seniorenmiddag, De Bolder

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 30 juni 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 12 juli 2010.
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