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Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus
Beste lezers,
Ook al moet Sinterklaas nog jarig worden, toch kijken we in de kerk
alweer verder. Want we vieren binnenkort de eerste zondag van de
advent, de tijd van verwachting van een nieuwe toekomst. Advent
betekent ook toekomst; we verwachten de Heer die op ons leven toekomt en ten teken daarvan steken we elke week een kaarsje aan de
adventskrans aan. Elke week dat het buiten wat donkerder wordt –
hoor, de wind waait door de bomen – ontsteken wij binnen een kaarsje
méér. Om het licht te koesteren tegen alles wat duister is in. Tegen het
duister in de wereld, en tegen wat duister is in ons eigen leven. Tijdens
de advent maken wij ons sterk en proberen we de hoop te koesteren
dat – hoe kwetsbaar het leven ook is – het leven toch sterker is dan alle
lijden en alle dood.
Ik moet denken aan een zwaar zieke man die ik in het bejaardenhuis
heb meegemaakt. Ik probeerde met hem te praten over wat die ziekte
nu voor hem betekende. Maar dat ging heel moeizaam. Hij wist wel dat
hij niet meer lang te leven had – ik merkte dat hij dat wist – maar daar
wilde hij niet over praten. Hij richtte zich volledig op wat hij nog wèl kon,
op waar hij nog aan kon werken. Zo wilde hij heel graag nog weer een
paar stapjes zelfstandig kunnen lopen: letterlijk op de been komen dus.
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Ik zag wel dat díe gerichtheid hem kracht gaf om het vol te houden;
stilstaan bij de dood vond hij te moeilijk. Maar…. hij stierf. En ik vroeg
mij af: Heeft hij het nu goed gedaan? Ik weet het niet. Deze man heeft
stilgestaan bij de ene realiteit, bij het hier en nu, namelijk dat zolang er
leven is, hij ook zal leven; en dat heeft hem kracht gegeven. Hij heeft
niet echt stilgestaan bij die andere realiteit van morgen, bij de dood. Die
dreigde wel, maar bleef bij hem toch op de achtergrond. Zo heeft hij het
langer kunnen volhouden, dat wel. En dat was voor hem goed. Maar de
prijs was dat hij niet meer heeft gesproken met zijn vrouw over hoe zijn
leven nu geweest was, zijn eigen leven, hun leven samen. Voor deze
man kon dat blijkbaar moeilijk samengaan: voluit leven bij de dag en
tegelijk ook de balans opmaken en het leven afronden. Hij was niet
bedacht op het einde. Misschien omdat hij achter het einde niet ook een
nieuw begin vermoedde.
De Mensenzoon komt óók op een dag dat je er niet op bedacht bent, zo
staat er in de Bijbelteksten die we rond de advent tegenkomen. Die
overtuiging leefde in een tijd dat mensen er sterk rekening mee hielden
dat het einde der tijden op handen was, en dat God door middel van de
Mensenzoon – de teruggekeerde Jezus – het laatste oordeel zou gaan
uitspreken. Het laatste oordeel, dat is eigenlijk het einde van alle einde,
het begin van de eeuwigheid dus. Maar ik vraag mij af of wij daar nog
zo mee leven. Hoewel je sommige mensen wel in die richting hoort
denken, als het gaat over de dreiging van terrorisme en de botsing van
culturen. Maar ik denk dat dat weinig met elkaar te maken heeft, want
door de angst voor die dreiging klinkt geen hoop op een nieuwe wereld,
terwijl dat uiteindelijk wel de essentie is van het (dat) idee van het
laatste oordeel.
Om terug te komen op ons eígen leven en de hoop op een beetje licht
wanneer het duister dreigt: ik denk dat voor ons niet alleen de vraag is
hoe God over ons leven zal oordelen? De vraag is ook: hoe oordeel ik
zelf over mijn eígen leven? Kan ik met enige tevredenheid op mijn eigen
leven terugkijken? Of als dat niet zo is - omdat ik zoveel heb moeten
meemaken - kan ik dan tenminste terugkijkend op mijn leven zeggen:
“Bij alle toestanden ben ik wel dichtbij mezelf gebleven. Ik heb mijn
eígen leven geleefd.” En zo nee – wanneer ik me dus vooral door
anderen geleefd voel – durf ik dat dan onder ogen te zien en mezelf te
vergeven? Niemand weet wanneer de Mensenzoon komt. Niemand
weet wanneer het einde komt. Dat hoeft niet dreigend te klinken. We
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mogen die uitspraak van Jezus opvatten als een oproep om voluit te
leven – het is nooit te laat om daarmee te beginnen! – om van het leven
hier en nu iets goeds te maken, samen met anderen. Dat vraagt dus
ook dat we af en toe terugkijken op ons leven, om het bij te stellen, om
iets wat kapot is gegaan te herstellen, om een nieuwe kans te nemen,
om een periode af te ronden. Zodat we (dan ook) weer kunnen leven
wat er te leven valt. Zo kan het wel samengaan: hier en nu te leven, in
het besef van einde en nieuw begin.
Ik wens u mooie en gezegende adventsweken en hopelijk tot ziens
tijdens een van de vele vieringen in de komende periode,
Robert Frede, pastoor
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BERICHTEN VOOR BEIDE PAROCHIES
Bedankt en à Dieu!
De datum van 30 september 2007 zullen we ons met grote
dankbaarheid blijven herinneren. De prachtige kerkdienst, waarin de
bisschop de nieuwe pastoors installeerde en waarin wij van elkaar
afscheid namen, was voor ons en voor velen van u aangrijpend, maar
ook hartverwarmend. Het was een goede afsluiting van de periode van
ruim vijftien jaar waarin ik u als pastoor heb mogen dienen en tegelijk
een goede overgang naar de nieuwe periode die voor ons ligt. Ook de
aanwezigheid van velen van u bij mijn installatie op 7 oktober in
Amsterdam deed ons zeer goed. Omdat het ondoenlijk is om u allen
persoonlijk te bedanken, willen we dat graag langs de vertrouwde weg
via het Kruispunt doen: we danken u niet alleen voor al uw vriendelijke
woorden en geschenken in welke vorm dan ook, maar vooral ook voor
het geloof dat we met elkaar gestalte hebben gegeven en dat ook zullen
blijven doen in de nieuwe omstandigheden, u in de IJmuider parochies,
wij in die van Amsterdam. Ik hoop dat het u allen en ons goed mag
gaan onder de zegen van de Allerhoogste. Ook uit naam van Lidwien
nogmaals heel hartelijk dank voor alles en graag tot ziens!
Past. Dick Schoon

Hartelijk dank
Op zondagmorgen 26 oktober mocht ik mijn afscheidsdienst vieren. Het
was in meerdere opzichten voor mij een bijzondere dienst. Het was een
gemeenschappelijke dienst van de Adelbertus- en Engelmundusparochie. Ook plezierig om die dienst te mogen doen samen met deken
Dick Schoon en lector Rob de Rijk Er waren naar mijn mening
verassend veel mensen van binnen de Oud-Katholieke parochies in de
IJmond .
Afscheid nemen is altijd moeilijk, zeker als je een vreugdevolle periode
afsluit. Maar door de warme woorden en de vele blijken van
belangstelling wordt het iets gemakkelijker.
Graag wil ik de parochies en alle belangstellenden hartelijk danken voor
hun aanwezigheid. Mijn dank gaat vooral uit naar de vele mensen
waarmee ik de afgelopen jaren heb mogen samenwerken. Met elkaar
hebben we nieuwe initiatieven ontplooid. De bereidheid om steeds weer
nieuwe zaken aan te pakken heb ik als een weldaad ervaren. In het
bijzonder heb ik erg fijne herinneringen aan het jongerenwerk
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(jongerendagen en jongerenvieringen). Het enthousiasme van de
jongeren is voor allen een stimulans en een teken van hoop.
De parochies in de IJmond hebben immers veel mogelijkheden, die
misschien wel omgezet kan worden in groei. Het zijn hartelijke en
warme gemeenschappen waar nieuwkomers zich ook snel thuis voelen.
Het gaat u allen goed onder Gods rijke zegen.
Past. Joop Albers
Taakverdeling IJmond-pastores
Na de zeer mooie en inspirerende diensten bij de installaties in de
kerken van de H. Engelmundus en de H. Adelbertus zijn de pastores nu
ook “officieel” aan het werk gegaan nadat zij al enkele maanden in
IJmuiden woonachtig zijn.
Er is een voorlopige taakverdeling binnen het pastores-team
afgesproken, ook om voor de betrokken parochianen duidelijk te maken
voor welke vragen zij bij wie terecht kunnen, met name waar het om
dingen gaat die door de beide parochies gezamenlijk worden
georganiseerd. Gedurende de komende weken en maanden zal deze
taakverdeling zeker nog meer worden aangevuld en verfijnd.
Past. Harald Münch pastoor van de H. Engelmundus en eerste
aanspreekpunt voor het pastoraat in de
Engelmundus-parochie. Daarnaast zal hij voor
beide parochies een vormselproject opzetten en
wordt hij lid van de mannenvereniging. Pastoor
Münch is voorzitter van de begrafenisvereniging
geworden.
Past. Robert Frede pastoor van de H. Adelbertus en eerste
aanspreekpunt voor het pastoraat in de
Adelbertus-parochie. Hij wordt lid van de
Diaconale Werkgroep IJmond en de Historische
Kring. Verantwoordelijk voor de gesprekskringen
boven het kanaal.
Past. Martina Liebler Zij zal verantwoordelijk zijn voor de aannemingslering van de beide parochies en daarnaast
assisteren in de IJmond. Pastoor Liebler-Münch is
pastoor van de H. Nicolaas te Krommenie en zal
daar ook meer zichtbaar zijn tijdens de liturgie.
De pastores houden u van verdere ontwikkelingen of veranderingen
voor wat de taakverdeling betreft op de hoogte.
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100 jaar O.K. Engelmunduskerk
Het is weer rustig in en rondom de Engelmunduskerk aan de Kon.
Wilhelminakade.
Maar wat was het een geweldige happening!
Anderhalf jaar van intense voorbereiding door de jubileumcommissie en
een programma met „‟voor elk wat wils van 8 tot 80‟‟, ja, zelfs nog
jongeren en ouderen, hebben daaraan bijgedragen.
Voor mij was de interkerkelijke dienst, op zondag 16 september voor de
gelovigen van de drie Engelmunduskerken in de gemeente Velsen en
geleid door de voorgangers van de kerken, toch wel het hoogtepunt. De
belangstelling ervoor was groot en bijna alle aanwezigen namen deel aan
de H. Communie. Het was een feest!
Heel veel werk is in de feestmaand door velen verzet.
Aan allen die zich daarvoor hebben ingezet, op welke manier dan ook:
héél, héél hartelijk dank!
Jullie waren een geweldig team waar we trots op kunnen zijn.
Het is een onvergetelijke herdenking geworden!
M. Ham-Visser
PROJECT RAHeAMAL
In onze feestmaand, ter ere van het 100 jarig kerkgebouw is geld opgehaald voor Mevr. Zarah die in Pakistan woont en daar een oecumenisch
schooltje runt, oftewel les geeft aan kinderen, ongeacht hun geloof.
Zij ontvangt geen steun van de overheid, zij moet zelf voor de nodige
gelden zorgen.
De feestmaand leverde de somma van € 2800,00 euro op, dit is een
geweldig kapitaal voor Mevr. Zara.
Vele kinderen zullen, doormiddel van dit geld, extra kansen krijgen om
wat van het leven te maken en dit dankzij U !!
Dat de opbrengst zo hoog is, is mede te danken aan een flinke gift
(€ 500,00 euro van de Oud-Katholieke Stichting voor Internationaal en
Oecumenisch Hulpwerk).
Onze aktie paste precies binnen de doelstelling van deze stichting.
Namens DWIJ wil ik een speciaal dankwoord plaatsen voor deze
geweldige bijdrage.
Anita Kok.
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Viering van het 40-jarig jubileum van AKTIVA
Wat een prachtige feestmaand hebben we als parochie met z'n allen
gevierd! Bedankt, jubileumcommissie voor jullie grote inzet!
In het kader van de viering van het eeuwfeest kon ook vrouwenvereniging Aktiva haar 40-jarig jubileum op 15 september groots vieren
met een symposium 'Vrouwen verenigen zich'.
Met dankbaarheid kijken wij als bestuur op deze dag terug.
Er waren 78 belangstellenden! Anneke Zwart, voorzitter van Aktiva,
opende deze middag. Marianne Tanke feliciteerde namens het
Collegiaal Bestuur van de kerk het bestuur en de leden van Aktiva.
Drs.Lidwien van Buuren hield een lezing over de IJmuidense dames- en
vrouwenverenigingen. Prof.dr.Angela Berlis beschouwde als wetenschapper de ontwikkeling van de positie van de vrouwen in de kerk.
Een uitvoerig verslag van het symposium is gepubliceerd in 'Ons
Contact', het blad van de 80-jarige Vrouwenbond.
Na afloop was er een gezellig samenzijn en werd het bestuur van Aktiva
gefeliciteerd. Het nieuwe seizoen is al weer van start gegaan.
Aktiva telt thans 52 leden!
Op 17 oktober vond de jaarvergadering plaats. Tijdens deze avond
werden de overleden leden herdacht, in het bijzonder Truus CaratiKramer, de oud-voorztter van Aktiva.
Thea Carati-van Pel en Tinie Zoer-Glas, mede-oprichtsters van Aktiva,
werden in het zonnetje gezet met een bos bloemen, alsmede Betty
Gouda-Glas en Wil Wijker-Vis als oud-voorzitters. En ook het bestuur
kreeg als dank door de leden een bos bloemen aangeboden.
Vrouwenvereniging Aktiva heet hiermee tevens de nieuwe pastoor
H. Münch en zijn vrouw M. Liebler-Münch en hun kinderen hartelijk
welkom in de parochie.
Activiteiten
21 november
19 december
16 januari
20 februari
26 maart
di. 8 april
21 mei

lezing door pastoor J.P.van der Steen, die als
legeraalmoezenier in Irak gewerkt heeft
Adventsavond voor de leden
Leonie de Rijk-Wijker over 'Organize',
het organiseren van werk en leven
lezing door pastoor H.Münch
Gourmetavond
Gezamenlijke avond met en bij het Adelbertus
Vrouwenkontakt
Dagje uit
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Rectificatie DVD DGS
In het vorige kruispunt stond abusievelijk vermeld dat de
powerpoint-presentatie kon worden besteld op een CD. Dit is
onjuist.
De presentatie was een slide-show op DVD. De DVD, afspeelbaar
op elke DVD-speler, kan nog steeds besteld worden voor € 5,-- bij
Dick Gouda, tel. 0255-500064.
De opbrengst is bestemd voor de kerktelefoon.

Bedankjes
Beste medeparochianen,
Met dit stukje wil ik u mede namens mijn zoons van harte bedanken
voor de belangstelling voor en na het overlijden van mijn man.
Uw belangstelling in zijn twee jaar ziek zijn d.m.v. kaarten, telefoontjes, altaarbloemen of in een andere vorm heeft ons erg gesteund
en gedragen op deze voor ons lange weg in zijn ziek zijn.
Ik ga en moet nu alleen verder. Het is heel moeilijk, maar door uw
belangstelling voel ik mij toch gedragen.
Tony Krijgsman-Krab

Gezamenlijke gemeentevergadering A+E
Op 14 november zal in De Bolder de gezamenlijke gemeentevergadering met het oog op de Synode plaatsvinden.
De aanvang is om 20.00 uur.
Oud-Katholieke Begrafenisvereniging OKBV
In de laatst gehouden ledenvergadering zijn de heren Blokland en
Visser op hun eigen verzoek ontheven van de functie van voorzitter
resp. penningmeester.
Hun opvolgers zijn als voorzitter pastoor H. Münch en als penningmeester de heer D. Gouda. De heren Blokland en Visser blijven beiden
nog als drager betrokken bij de vereniging.
De secretaris, W.Vellinga
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DWIJ-collecte voor Werkgroep St.Willibrord
'Zoekt eerst het Koninkrijk en zijn gerechtigheid, en dat alles zal u
daarenboven gegeven worden'. Dit citaat uit Mattheus kwam bij mij op,
toen ik een stukje wilde schrijven over de Werkgroep St.Willibrord.
Wat is de Werkgroep St.Willibrord, de groep mensen met het motto 'Ora
en Labora', 'Bid en Werk'?
De Werkgroep St.Willibrord wil dingen onder de aandacht brengen, die
in deze tijd van veel werken zo vaak vergeten worden. Over werken
hoef ik niets te vertellen, maar over bidden, tot rust komen, mediteren,
is best veel te zeggen.
Het is zoeken naar ... - en dat moet u zelf invullen. Dat is voor ieder
mens anders: 'rust', 'ontmoeten', 'het evenwicht', 'God', al die dingen die
voor mij samenvallen met 'het Koninkrijk'. Dingen die in deze wereld niet
mee tellen, omdat ze geen economische waarde hebben, maar die
eigenlijk het belangrijkste zijn.
Deze dingen wil de Werkgroep St.Willibrord onder de aandacht
brengen. De Werkgroep organiseert lezingen, een reisje, een retraite en
geeft een blad uit. Iedereen mag mee doen en/of het blad lezen.
Hiervoor wordt een kleine bijdrage in de kosten gevraagd.
Maar als een bijdrage om wat voor reden dan ook niet mogelijk is,
draagt de Werkgroep de kosten.
Wij zijn daarom erg blij, dat de Diaconale Werkgroep IJmond een
collecte voor ons wil houden. Dan kunnen wij met dit werk door gaan.
Meer weten? Kijk op onze website willibrord.okkn.nl
Bij voorbaart dank, en tot ziens op een van onze bijeenkomsten.
Namens de Werkgroep St.Willibrord, Rina Homan
Op 11 november zal de collecte van DWIJ voor de Werkgroep
St.Willibrord bestemd zijn. Wij hopen, dat U deze werkgroep zal
steunen.
Namens DWIJ, Anita Kok
Wisseling verdelers kruispunt
Na jarenlang zorg te hebben gedragen voor de verdeling van het
kruispunt in de Engelmundusparochie hebben Lien en Huib Bil besloten
om hiermee te stoppen. Wij betreuren dit ten zeerste, maar gelukkig
willen Janna en Dick Gouda hun taken overnemen.
Het nieuwe kontaktadres is:
Kanaalstraat 184, 1975 BJ IJmuiden, tel. 0255-500064.
Wij danken Lien en Huib voor hun trouw en inzet.
Redactie kruispunt
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Missie St. Paulus Veertig jaar Bisschoppelijke Commissie
Op 16 april is het veertig jaar geleden dat de bisschoppen de
‟Werkgroep van de Oud-Katholieke Missie St. Paulus‟ de status van
Bisschoppelijke Commissie gaven.
In 1967 werd de werkgroep „verheven‟ tot Bisschoppelijk Commissie. Dit
betekent dat via de bisschoppen als het ware de gehele kerk
verantwoordelijkheid neemt voor deze taak.
Tegenwoordig is Missie St. Paulus niet meer weg te denken. Wie kent
haar werk niet?
De Missie zou de Missie niet zijn als ze in dit jubileumjaar ook geen
actie voert. We hebben een speciaal project gekozen.
De seminaria van onze Filippijnse zusterkerk zijn al een aantal jaren
bezig het niveau van de opleiding te verbeteren. Doel is het aanbieden
van een Masters-opleiding in samenwerking met het verband van
Theologische Hogescholen in Zuid-Oost-Azië.
Een van de voorwaarden die deze organisatie aan haar leden stelt, is
de aanwezigheid van een goed voorziene bibliotheek. En daar schort
het met name aan in het St. Paulus Seminarie in Iloilo City.
Dr. Peter-Ben Smit, lid van het bestuur van de Missie, die elk jaar een
aantal colleges op deze seminaria van onze zusterkerk geeft, heeft
onderzoek verricht naar de kwaliteit van de bibliotheek. Zijn oordeel is
niet mis; verouderd, incompleet en onvoldoende boeken. 1000 nieuwe
boeken zou voor dit seminarie een fantastisch cadeau en tegelijkertijd
een prima investering van uw gift zijn. Op dit moment staat de
boekenmeter op 400. Er moeten er dus nog 600 komen. Met uw hulp
moet het echter mogelijk zijn voor het einde van dit jaar een nieuwe
bibliotheek te schenken.
Voor tien euro geeft u een boek. Doet u mee?
Giften zijn welkom op postgiro 46.45.75 ten name van Oud-Katholieke
Missie Sint Paulus te Dordrecht o.v.v. “boeken”.
W.H. de Boer, voorzitter
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UITNODIGING
Op zaterdag 17 november 2007 zal er een ontmoetingsdag zijn voor
Oud-Katholieken en Orthodoxen rond het thema:
Omgaan met dood en lijden in de Orthodoxe en Oud-Katholieke
traditie
De dag begint om 10.00 uur in ontmoetingscentrum 'In de Driehoek'
gelegen naast de kathedrale kerk van de Ste.Gertrudis,
Willemsplantsoen 3 te Utrecht waar de viering van de lauden volgens
Oud-Katholieke traditie zal plaats vinden. Van de Oud-Katholieken zal
Jaap Hupperetz vertellen over zijn motivatie en beleving in het
vrijwilligerswerk in een hospice, waarna de Oud-Katholieke
aartsbisschop Joris Vercammen een voordracht zal houden.
Tussen de middag wordt aan de deelnemers van de ontmoetingsdag
een lunch aangeboden door de Oud-Katholieke Kerk van Nederland.
Hierna is er een korte pauze voor de deelnemers om te wandelen naar
de Grieks-Orthodoxe Kerk. Deze bevindt zich aan de Springweg 89, op
vijf minuten lopen van de Oud-Katholieke Kerk.
Om 13.30 uur gaat het middagprogramma van start. Van de
Orthodoxen zal Marian Nieuwenhuis op haar beurt vertellen over haar
motivatie en beleving in het werk en de omgang met ernstig zieken en
stervenden, waarna de Orthodoxe bisschop Athenagoras Peckstad een
voordracht zal houden. Rond 15.00 uur is er een middaggebed volgens
Orthodoxe traditie in de Grieks-Orthodoxe Kerk.
Hierna wordt in de nabijgelegen zaal van een verzorgingshuis aan de
Springweg een drankje aangeboden. Bij dit samenzijn wordt een
rapport aangeboden over de Orthodoxe presentie in Nederland. Rond
de klok van vier zal de bijeenkomst worden afgesloten.
Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Opgave kan vóór 9
november bij het Bisschoppelijk Bureau van de Oud-Katholieke Kerk
van Nederland, Kon.Wilhelminalaan 3 te Amersfoort, bij voorkeur via email buro@okkn.nl (of via telefoon 033-4620875).
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BERICHTEN VOOR DE

ENGELMUNDUSPAROCHIE
Kerkdiensten
Woensdag om 9.00 uur mis, zaterdag 19.00 uur vespers en zondag om
10.00 mis tevens kinderkerk.
Tussen haakjes de pagina van de schriftlezingen in het groene
lectionarium.
11 nov.
18 nov.
25 nov.
2 dec.
9 dec.
16 dec.

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Heilige Willibrord (552)
zondag na Pinksteren 28 (495)
laatste zondag na Pinksteren (497)
1ste Advent (begin jaar A, 11)
2de Advent (13)
3de Advent (15)

Website: engelmundus.okkn.nl

Kerkelijk leven
Wat een najaar. Een drukke feestmaand, afscheid nemen van een
pastoor en zijn vrouw – Dick en Lidwien – die zo lang in uw midden
zegenrijk hebben gewerkt en dan nu wij, nieuwe gezichten: wij voor u
en u voor ons. Wij moeten allemaal aan elkaar wennen.
En nu hadden wij ook de bazaar, bijna werd het record van vorig jaar
weer gehaald maar wij kwamen net 40 euro te kort. Maar zo word je ook
bescheiden gemaakt. Niet elk jaar een record.
Ach ja, er is wel een probleem met nieuwe pastoors. Ze hebben zo hun
eigen ervaringen en ideeën. Soms kun je hen deze uit hun hoofd praten
en soms moet je maar afwachten.
Zo hebben wij van pastoor Schoon twee leringgroepen geërfd. Eén in
de leeftijd van ongeveer 12 jaar en één rond de 15 jaar. Allebei werden
zij voorbereid op het aannemen. Nu hebben wij in de Oud-Katholieke
Kerk een aantal jaren geleden de afspraak gemaakt dat wij zo tegen
twaalf jaar kinderen aannemen en tegen de vijftien jaar vormen. En voor
dit doel heeft onze catechetische commissie ook materiaal voorbereid.
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De reden is dat voor de jongeren de overgang naar de middelbare
school een ingrijpende overgang is, en dat daar ook een belangrijke
stap in de kerk voor jongeren goed bij past. Daar komt bij dat in de
beleving van de mensen het aannemen iets belangrijks was, maar
theologisch weinig voorstelt. Want het vormsel is echt de stap van
opname in de gemeente. Je hernieuwt je doopbelofte persoonlijk. Je
zegt nu zelf 'ja' waar vroeger je ouders 'ja' voor je zeiden, en je krijgt
onder handoplegging en gebed de Geest van Jezus Christus om deze
stap ook in praktijk te kunnen brengen.
De leeftijd van vijftien jaar is wel een goed moment om een belangrijke
stap in de richting van de kerk te maken, maar het lijkt ons beter deze
stap in overeenstemming met het beleid van de kerk aan het vormsel
vast te knopen. Wat dat concreet betekent voor de huidige jongeren van
de lering, zullen wij op een ouderavond bespreken. U hoort daarover
nog van mij.
Dit was het voor deze keer uit de parochie, en tot ziens in de kerk,
met hartelijke groeten,
pastoor Harald Münch
Engelmundus-parochiekoor
Alsof er dit jaar nog niet genoeg te vieren was, is het ook nog eens 30
jaar geleden dat half oktober 1977 het parochiekoor werd opgericht.
Op initiatief van pastoor Glazemaker en Henk Gravemaker kwam er door
samenvoeging van het toenmalige kerkkoor en een toen vrij grote
vespergroep, aangevuld met wat overige zanglustigen, een gelegenheidskoor tot stand: het Engelmundus-parochiekoor.
Steeds vaker deden zich gelegenheden voor om onze stemmen te laten
horen en we mochten gedurende deze 30-jarige periode vanuit de
parochie, maar ook van elders, veel waardering ondervinden voor onze
inspanningen.
Als bijzondere optredens breng ik in herinnering de Christmas-carols, de
concerten met toporganist en goede vriend van de parochie Dirk Out en
ons optreden rondom het 100-jarig bestaan van ons kerkgebouw met als
topper ons aandeel tijdens het korenfestival
Tijdens de hoogmis op zondag 18 november a.s. willen we enigszins
trots, maar vooral dankbaar, hierop terugzien en dit jubileum samen
vieren met allen die de inzet van dit koor waarderen.
Piet Schol
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Gabriël moet weer luiden!
De vloerconstructie van de klokkenzolder in de toren van de
Engelmunduskerk is verrot
De Monumentenwacht controleert elk jaar de bouwkundige status van
ons kerkgebouw, dat al 100 jaar bestaat. Dit jaar is gebleken dat de
balklaag van de vloerconstructie van de klokkenzolder in de toren verrot
is. Dat is wel een domper na het jubileumfeest van afgelopen
september. De toestand is zo zorgwekkend dat de vloer gestut en
gestempeld moet worden. Tevens werd het kerkbestuur geadviseerd de
klok niet meer te laten luiden omdat de daardoor opgewekte trillingen
het bezwijken van de sterk verzwakte vloer zouden kunnen versnellen.
De houten vloerconstructie inclusief bijbehorend loodwerk moet in zijn
geheel worden vervangen.
Het kerkbestuur heeft Pronk Bouwbedrijf BV opdracht gegeven de
vloerconstructie te herstellen. Globaal worden de volgende
werkzaamheden verricht; het plaatsen en verwijderen van een tijdelijke
werksteiger onder de klokkenzolder, het omhoog hijsen en tijdelijk
ophangen van de klokkenstoel inclusief klok en weer terugplaatsen, het
verwijderen en afvoeren van de dakbedekking, het vloerhout en de
verrotte balklaag. En het aanbrengen van een nieuwe vuren balklaag en
vloerhout, alles zodanig dat de klokkenstoel weer geplaatst kan worden
en dat men de vloer weer op kan. De constructie wordt ventilerend
gemaakt. De loodzolder wordt vervangen en de verankeringen indien
nodig vervangen. Al met al veel werk, vooral in manuren.
De aannemer heeft de kosten begroot op € 26.430,- (incl.). Deze onvoorziene restauratie doet een aanslag op de financiële reserve van de
parochie. Het kerkbestuur vraagt u dringend om een extra bijdrage. Uw
bijdrage kunt u storten op bankrekening 56.49.11.275 onder vermelding
van “klokkenzolder”.
Bij voorbaat hartelijk dank!
Jaap Wijker
Voorzitter KB-HE
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BERICHTEN VOOR DE

ADELBERTUSPAROCHIE
Kerkdiensten
11-11 10.00 uur H. Willibrordus, apostel der Nederlanden
18-11 10.00 uur 25e zondag na Pinksteren (28 in reeks C)
25-11 10.00 uur laatste zondag na Pinksteren – zondag van de
voleinding (laatste zondag in reeks C)
02-12 10.00 uur 1e zondag van de advent – zondag Ad te levavi
(begin lezingen reeks A)
09-12 10.00 uur 2e zondag van de advent – zondag Populus Sion (A)
16-12 10.00 uur 3e zondag van de advent - zondag Gaudete (A)
Website: www.adelbertuskerk.nl
Koffiedrinken
Er is koffiedrinken na de kerkdiensten van 18 november, 2 december en
16 december
Bijzondere collectes:
09-12 extra collecte voor het Onderhoudsfonds
16-12 extra collecte voor het diaconaal hulpwerk in eigen land
(landelijke collecte)
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 09.00 uur).
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Uit de Adelbertus-pastorie
Nadat Frans en ik al in mei in de pastorie in de Wilgenstraat zijn komen
wonen was de installatie als pastoor voor de Adelbertus-parochie dan
toch een langverwacht hoogtepunt van het gewenningsproces hier in
IJmuiden. De dienst op 14 oktober jl. was een bijzondere viering voor
mij, ook al was ik al diverse keren bijzonder
hartelijk welkom geheten toen ik eerder dienst
deed. Ook het boek met de portretfoto‟s van de
kerkgangers en vrijwilligers helpt natuurlijk. Het
was voor mij een teken dat ik welkom ben. Allen
die door hun medewerking de viering op 14
oktober tot stand lieten komen: alle aanwezigen,
koor en organist, de verzorgers van de liturgie,
de organisatoren van de receptie en alle
anderen, wil ik van harte dank zeggen!
Mevrouw Corrie Heilig was enige tijd opgenomen in het RKZ in
Beverwijk maar kon inmiddels weer naar huis terugkeren. Ook in de
kerk mochten wij haar weer begroeten.
Als dit “Kruispunt” bij u in de bus valt ligt het gouden huwelijksjubileum
van Corrie en Dick van Iren-Zwart alweer achter ons. We wensen hun
nog vele goede jaren in geluk en liefde samen!
De komende periode zal ik gebruiken om kennis te maken met de
parochianen en mij wat meer op de IJmuidense situatie oriënteren zodat
spoedig ook weer een jaarplan en een heldere planning voor de
komende periode aan u kan worden aangeboden.
Mocht u van uw kant behoefte hebben om een afspraak met mij te
maken dan kunt u dat doen via tel. 0255-510771 of frede@quicknet.nl
En nog een wens van mijn kant: Met een kleine verandering van een
oude leuze die vroeger vakantiegangers door de achterblijvers werd
meegegeven en de reiziger tot berichtgeving wilde oproepen: “Maak
van uw pastoor geen spoorzoeker!” Het kan een mooi en troostend
teken van verbondenheid met de parochie zijn als de pastoor u komt
opzoeken als u in het ziekenhuis verblijft of thuis ziek bent. Maar: Ik
moet het wel weten. Vraag dus aan uw familie of bekenden aan de
pastorie of het kerkbestuur door te geven waar u verblijft dat voorkomt
langdurig zoeken of te lang wachten.
Met een hartelijke groet,
Robert Frede, pastoor
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Kinderkerk
Er zijn momenteel weinig kinderen in de kinderkerk. Het is voor de
kinderkerkleiding teleurstellend om een programma voor te bereiden,
dat uiteindelijk niet gebruikt wordt omdat er geen kinderen zijn. Daarom
heeft het kerkbestuur afgesproken dat er wel een kinderopvang - met
verhaal en knutselwerk - zal zijn, echter minder uitgebreid voorbereid
dan voorheen. Deze kinderopvang is er op de dagen dat er ook
koffiedrinken na de dienst is. In de komende periode dus op 18-11, 2-12
en 16-12. Bij speciale diensten en feesten, waarbij meestal meer
kinderen aanwezig zijn, zal wel een uitgebreider programma voorbereid
worden. Dit zal via het kruispunt aangekondigd worden.
Dus: schroom niet mét uw (klein)kinderen naar de dienst te komen, er is
opvang!

Taakverdeling kerkbestuur
Nu het kerkbestuur in de vernieuwde samenstelling enkele keren heeft
kunnen vergaderen is er ook een taakverdeling afgesproken. Uiteraard
kunt u bij vragen contact met ieder kerkbestuurslid opnemen maar soms
helpt het om te weten wie wat doet.
Johannes van Riessen
voorzitter
past. Robert Frede
pastoor, pastorale zaken en liturgie
Peter van der Kort
secretaris
Marcel van der Wel
penningmeester
Rob de Rijk
algemeen bestuurslid (en lector)
Carla van Leeuwen
algemeen bestuurslid
In het vervolg zullen we bij alle bijzondere activiteiten (bijvoorbeeld het
naderende 40-jarig jubileum van de kerkwijding in oktober 2008)
aangeven welk kerkbestuurslid het aanspreekpunt in deze is.
40e verjaardag van kerkwijding
Onder dit kopje hoopt het kerkbestuur in de komende periode zo nu en
dan informatie te kunnen geven over de plannen en voorbereidingen
voor dit feest. De precieze datum is 15 oktober 2008. Het is de
bedoeling om een paar activiteiten te concentreren in de week van 12
tot 19 oktober. Op 19 oktober zal er een pontificale hoogmis zijn. Houdt
u die datum in elk geval alvast vrij.
Er is ook nog plek voor vrijwilligers in de organisatie! Neemt u contact
met het kerkbestuur op als u ervoor voelt.
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Dubbele feestdag
Zondag 14 oktober was voor de Adelbertusparochie een dubbele feestdag. Wij vierden niet alleen de installatie van onze nieuwe pastoor,
maar ook de verjaardag van kerkwijding. De „Adelbertus‟ bestaat nl. al
39 jaar!
Wij waren verheugd dat deze zondag bisschop Wirix in ons midden kon
zijn om pastoor Frede te installeren.
De kerk was bijna helemaal bezet. Dit kwam
mede door de Engelmundus-kerkgangers.
Onze zusterkerk was deze zondag gesloten
vanwege de installatie, maar ook omdat
pastoor Liebler-Münch mee voorging in deze
dienst. Zij gaat voor een deeltje in de IJmond
werken naast haar werk voor de parochie in
Krommenie. Het is de bedoeling dat de drie
pastoors (het echtpaar Münch-Liebler en
pastoor Frede) hun krachten gaan bundelen
voor onze beide parochies.
In het evangelie van deze zondag lazen we over de tien melaatsen, die
naar Jezus waren gegaan en Hem om genezing vroegen en waarvan er
slechts één van de tien, een Samaritaan (een vreemdeling), terugging
naar Jezus om God eer te geven en te danken voor zijn genezing.
Na de communie kwamen de kinderen van de kinderkerk naar boven
met papieren bloemetjes om deze aan de pastoor te overhandigen. De
pastoor was er blij mee, want zei hij: “Nu hebben we altijd bloemen op
het altaar”.
Voordat de Bisschop de zegen uitsprak nam pastoor De Boer het
woord. Hij haakte in op de preek en het evangelie over de
„vreemdeling‟. Ik zie hier drie vreemdelingen, één Belg en twee Duitsers
en hiermee had hij de lachers wel op zijn hand. Hij hoopte dat de
pastoors met veel plezier in de parochies zullen gaan werken, zoals ook
hij had gedaan.
De Adelbertusparochianen zullen er, denk ik, alles aan doen zodat
pastoor Frede zich spoedig helemaal thuis zal voelen in onze gemeenschap.
Na de bisschoppelijke zegen zongen we de slotzang en konden we in
de benedenzaal kennis maken met de pastoors Liebler en Frede.
Het werd een geanimeerd samenzijn met het gebruikelijke kopje koffie
en een glaasje met toebehoren.
Bien Donker
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ALGEMENE BERICHTEN
Om te zingen naar de ICHTHUSkerk
Op zaterdag 24 november a.s. is er weer een avond “Om te zingen naar
de kerk” in de Ichthuskerk aan de Snelliusstraat 40 in IJmuiden.
Er staan opnieuw prachtige liederen op het programma.
De avond begint om 19.30 uur en de kerk is om 19.00 uur open.
Iedereen is hartelijk welkom .
Najaarsconcert Goede Herderkoor
Vrijdag 23 november a.s. wordt er door het Goede Herderkoor een
Najaarsconcert gegeven in de Petrakerk aan de Merwedestraat in
IJmuiden.
Er wordt een gevarieerd programma aangeboden. Naast prachtige
geestelijke liederen zingt het koor ook een 3-tal bekende melodieën uit
de musical “The Sound of Music”. Bovendien zullen de aanwezigen een
aantal bekende liederen in wisselzang met het koor zingen.
De toegang is vrij. Na afloop zal er wel, een geheel vrijblijvende,
deurcollecte gehouden worden om de kosten van deze avond te
dekken.
Het concert begint om 20.00 uur en de kerk is om 19.30 uur open.
Aangepaste gezinsdienst
De eerstvolgende oecumenische kerkdienst is op zondag 16 december
in de Morgensterkerk, Vrijburglaan 2, Heemskerk.
De dienst begint om 15.00 uur.
Voorgangers zijn ds. W. Zaagsma en pastor F. Captijn.

AGENDA
13 nov.
14 nov.
14 nov.
20 nov.
21 nov.
28 nov.
11 dec.
19 dec.

20.00 uur
10.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Adelbertus Vrouwenkontakt, La Savonnerie
Ontmoetingsdag Oud-Katholieken en Orthodoxen
Gezamenlijke gemeentevergadering A+E
O.K. Mannenvereniging Velsen
Aktiva, lezing pastoor J. v.d. Steen
Inleveren kopij Kruispunt
Adelbertus Vrouwenkontakt, Adventsavond
Aktiva, Adventsavond
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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 28 november a.s. bij:
Mw. F. Smit-Maan, IJmuiderstraatweg 130, 1972 LH IJmuiden,
Tel. 0255-536961, e-mail: s.c.smitmaan@12move.nl
Het volgende nummer verschijnt omstreeks 10 december 2007.
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