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november 2010
Aan het volk van God
bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus,
Aan het begin van de maand november vieren we vanouds de
gedachtenis van de H. Willibrordus, de “apostel der Nederlanden” zoals
dat zo mooi in ons kerkboek heet.
Maar wat moeten we eigenlijk vandaag de dag nog met zo‟n feestdag? Is
het vanwege onze “Nederlandse identiteit” die tegenwoordig zo druk wordt
besproken of waar heeft het mee te maken?
In de bossen van Geijsteren nabij Venray ligt een eeuwenoude
Willibrordus-kapel met daarnaast een uitgedroogde put. Zo'n 'heilig' putje
vind je ook in Nunhem en in Heiloo. En op tal van plaatsen vind je een put
verbonden met de naam van Servatius, Adalbertus (in Egmond – “we zijn
er geweest”) of Bonifatius. Legendarische verhalen spreken over een
wonderbare bron en over geneeskrachtig water.
We kunnen dat bestempelen als primitief volksgeloof. Maar we kunnen er
ook een symbool in zien van een andersoortige bron, een bron van
spiritualiteit, een bron van geestelijk leven. Misschien is het toch niet
toevallig dat brengers van de Blijde Boodschap, de apostelen van
Nederland, geassocieerd worden met leven-brengend water.
In het proprium – het gebed van de dag waarin altijd het specifieke van
deze zondag wordt gememoreerd – wordt gebeden:
Gij hebt, Heer, in onze streken door Willibrordus en de zijnen het geloof
geplant en daaraan zelf de wasdom gegeven. Vervul ons met
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dankbaarheid om hem en om allen die van de moed en het inzicht
getuigen om ook in onze dagen het evangelie te verkondigen.
Al tijdens zijn leven was Willibrordus in zijn geboorteland befaamd. In de
kerkgeschiedenis van het Engelse volk, geschreven door zijn tijdgenoot
Beda, staat hij als volgt vermeld:
Willibrord, bijgenaamd Clemens, is nog altijd in leven, eerbiedwaardig
door zijn hoge leeftijd; hij is nu 36 jaar bisschop en verlangt met hart en
ziel, na zoveel strijd in de dienst van God, naar de beloning van het
eeuwig vaderland.
Hij stierf enkele jaren later in 739 in Echternach in Luxemburg.
Dat is allemaal lang verleden tijd. Toch kan een man van zo lang geleden
nog betekenis hebben voor het heden. Goede mensen laten sporen van
goedheid na.
En niet alleen in de vorm van een 'heilig putje'.
Het is goed te weten waar je vandaan komt.
Veel mensen doen aan genealogie, aan stamboomonderzoek. En op TV
zie je programma's van mensen die op zoek zijn naar hun roots. Het geeft
je een houvast in het leven als je weet waar je vandaan komt. Of eigenlijk
andersom: mensen lijden er geregeld onder als zij niet weten waar zij
vandaan komen en proberen veel om hun herkomst te achterhalen. Vaak
is niet meer nodig dan een wéten waar je vandaan komt, want: Een heel
leven verander je toch niet meer.
Wij zijn zoekende mensen.
Wij zijn op zoek naar: wat is onze oorsprong en wat is onze bestemming?
Het geloof kán daar antwoord op geven. Ook de Bijbel – zelfs die in de
Nieuwe Vertaling – kan een wegwijzer zijn tijdens deze zoektocht. Niet dat
daar gelijk pasklare antwoorden instaan – het is geen kookboek – maar er
worden toch heel vaak de juiste vragen gesteld en op interessante punten
in een mensenleven gewezen. Het zijn namelijk geen verhalen van
bijzonder brave, clevere of handige mensen. Vaak wordt er net zo
geworsteld als in ons leven nu.
Nu denken wellicht sommigen: Zelf in de Bijbel lezen? Dat is wel een
beetje hoog gegrepen voor mij. Maar aan de andere kant: Elke zondag
krijgt u in de kerk een stukje 'evangelie op maat'. Wie daar bij stil staat
krijgt water te drinken uit de bron die nooit opgedroogd raakt.
Het kan ons helpen om verder te zoeken naar onze eigen krachtbronnen.
Heeft niet iedere mens zijn eigen 'heilig putje', een eigen plekje om op
verhaal te komen? Dat kan zijn het werken in je tuin. Het kan zijn het
wandelen in de natuur. Het kan zijn het lezen van een goed boek. Het kan
bezoek aan of van een goede vriend of vriendin zijn. Opbeuring en
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inspiratie zijn voor iedereen te vinden die er naar op zoek gaat. Misschien
ga je daarvoor naar een kerkhof. Of je gaat bij iemand op ziekenbezoek.
Of je steekt een kaarsje op bij je eigen heilige plaats.
In de brief aan de Hebreeën staat de volgende raadgeving :
Zusters en broeders, gedenkt uw leidslieden, die u Gods woord
verkondigd hebben; ziet op hun levenswandel en weest navolgers van
hun geloof.
We hoeven niet terug te gaan tot Willibrord, of tot Franciscus, of anderen
uit een ver verleden. Er zijn vaak mensen dichterbij waar je je aan kunt
optrekken. Op een of ander manier kun je soms in naasten, in mensen om
je heen verwijzingen ontdekken naar de inspiratie die van Jezus Christus
uitgaat.
Jezus Christus is dezelfde gisteren, heden en tot in eeuwigheid.
De apostel Paulus weet het in zijn brief aan de Hebreeën zeker. Wij
mensen zouden het nu wellicht niet met deze stelligheid nazeggen.
Maar ook wij kunnen voelen dat Jezus doorwerkt door mensen die
op een of andere manier getuigen zijn van de Blijde Boodschap.
Vergeet ook de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want in zulke
offeranden heeft God welbehagen, weet Paulus.
Wie Willibrord wil eren of gedenken die doet er goed aan zijn erfenis goed
te bewaren. Dat wil zeggen te leven uit het geloof en zich te laten
inspireren door wat ons in de Bijbelse verhalen over liefde en goedheid
wordt verteld. Dan kun je zelf ook een bron van kracht zijn voor anderen.
Ook nu nog zijn er regelmatig acties voor waterputten ergens in India of in
Afrika. Het is een geweldige weldaad voor mensen daar dat de last van
hun leven verlicht wordt. Het is vast wel in de geest van Willibrord dat we
mensen daar helpen aan waterputten, om water te krijgen uit eigen
bodem. Maar laten we niet vergeten ook hier water te putten uit eigen
bodem door onze eigen geestelijke bronnen aan te boren. We kunnen
water putten uit eigen bodem door geloofsbeleving, geloofsverdieping, en
geloofsverkondiging. Maar de beste verkondiging is nog steeds het doen
van het goede. Wie dat doet laat sporen van goedheid na, meer dan je
kunt beseffen.
De geschiedenis van Willibrord, en van zo vele anderen, kan ons dat
bevestigen.
Ik wens u een goede en geïnspireerde herfst aan de kust “in het land van
Willibrordus”,
Robert Frede, pastoor
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BERICHTEN VOOR BEIDE PAROCHIES
Gemeenteavond over “Mattheüs” en zijn evangelie
Op dinsdag 23-11 is er vanaf 20.00 uur een gemeenteavond over de
evangelist Mattheüs en zijn evangelie. De aanleiding is dat we met het
begin van het A-jaar, op de 1e zondag van de advent, aan een “Mattheüs”jaar beginnen. Wie was deze evangelist eigenlijk? Wat weten we over
hem en wanneer heeft hij geleefd? Had hij een bijzondere doelgroep voor
ogen en heeft hij Jezus nog zelf gekend? Dat zijn slechts enkele van de
vragen die tijdens deze avond aan de orde zullen komen.
Pastoor Frede geeft een inleiding in hetgeen over Mattheüs bekend is en
wat de belangrijkste lijnen in zijn evangelie zijn. Deze avond richt zich in
het bijzonder aan de lezers uit beide parochies (het leest immers vaak
makkelijker als je wat meer weet over de bedoeling van de auteur) maar is
eigenlijk geschikt voor iedereen die wat meer over de grote lijnen van het
evangelie van Mattheüs wil weten.
Tijdstip: dinsdag 23-11 vanaf 20.00 uur
Plaats: Adelbertuscentrum in de Sparrenstraat

Bolder Bazar
De 57e editie van de Bolder Bazar ligt weer achter ons. Het was een groot
succes, dank aan alle medewerkers, sponsors en al onze klanten.
De opbrengst bedraagt bruto € 17.642,40 en is nagenoeg gelijk aan de
vorige editie.
De apotheose vormde de slotavond met de broodmaaltijd met 57 oudkatholieken bijeen die "met smaak" terugkeken op de voorbije dagen.
In het volgende nummer van kruispunt kom ik uitgebreider terug op de
Bazardagen.
Tot slot van dit eerste stukje nog enige mededelingen, t.w.: de
matrixwinnaars. Matrix 1 = nr. 6, M.2 = nr. 3, M.3 = nr. 60, M.4 = nr. 68,
M.5 = nr. 45, M.6 = nr. 91 en M7 = nr. 95.
Voor de uitslag van de overige verlotingen verwijs ik naar het volgende
kruispunt.
Dan nog de verdeelavond: die is op maandag 15 november, aanvang
20.00 uur in de Bolder. U bent van harte welkom.
Namens de BB commissie, Wim Kok
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Gezonde Gemeente – bezield door geloof
In deze uitgave van het KRUISPUNT willen we kijken naar het zesde
kenmerk dat belangrijk is voor een gezonde gemeente. De eerste vijf
kenmerken zijn besproken in de afgelopen nummers van het
KRUISPUNT.
Het gaat om:
Ruimte (scheppen) voor iedereen
“Bij ons is iedereen van harte welkom” – er is geen enkele parochiaan die
dat niet van harte zou onderschrijven. We zijn toch een open en gastvrije
gemeenschap? Het liefst hebben wij dat zich de nieuweling of herintreder
dan ook flink gaat inzetten in alle groepen en clubs van de
parochiegemeenschap en elke zondag ter kerke gaat. Maar is dat “ruimte
scheppen voor iedereen”? Doen we daarmee recht aan de verschillende
wensen en behoeftes die bij mensen leven die geen door de wol geverfde
gemeenteleden zijn? Van tijd tot tijd is het goed om jezelf af te vragen of
het wel zo vanzelfsprekend is wat je aan mensen aanbiedt of van ze
vraagt. Past het nog bij wat mensen zoeken?
Ook is het goed om naar de samenstelling van de gemeenschap te kijken.
Is iedereen die we in het “gewone leven” van IJmuiden memaken wel
vertegenwoordigd in onze gemeenschap? Hoe zit de leeftijdsopbouw en
de diversiteit? Ik bedoel daar nu geen algemene klacht mee in de zin van
“er zijn zo weinig jongeren” – tegenwoordig wordt er meer gekozen dan 40
jaar geleden. Maar maken wij het wel aantrekkelijk om voor ons te kiezen?
Is het voor de niet geboren oud-katholiek of de niet geboren IJmuidenaar
makkelijk en aantrekkelijk om bij ons binnen te komen?
Proberen we goed te kijken wat haar of zijn vragen zijn?
En hebben we ook contact tot mensen uit andere etnische groepen in
Velsen/IJmuiden?
Ik wil met deze vragen geen slecht gevoel oproepen. Want natuurlijk: Het
zou bij ons beter kunnen en uiteraard: We moeten er goed naar kijken hoe
we nieuwe mensen kunnen benaderen, maar het gaat er allereerst om het
bewustzijn voor ons eigen gemeente-zijn te vergroten en ons gevoelig te
maken voor het punt waar het “we hebben het toch goed met elkaargevoel” (wat extreem belangrijk is) ertoe kan leiden dat zich een
nieuweling niet meer werkelijk welkom voelt in zijn of haar eigenheid. Op
deze wijze missen we gewoon te veel.
We zullen ons in de toekomst dus nog meer dan nu moeten (en mogen)
openen naar onze omgeving.
Er is alleen maar te winnen!
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De groeten uit Engelbert!
Op zondag 24 oktober hield de Historische Kring weer haar jaarlijkse
uitstapje. Traditiegetrouw bezochten we weer een oud-katholieke parochie
die wat verderop ligt en dit jaar was Groningen aan de beurt. Om elf uur
zou de dienst beginnen, dus hoefden we niet al te vroeg op pad.
Bovendien wisten we dat de kerkdienst niet zou beginnen zonder ons,
want onze eigen pastoor Frede zou voorgaan in de eucharistie. Met twee
auto‟s zijn we door de IJsselmeerpolders gescheurd, waarbij we weer met
eigen ogen konden zien hoe mooi het Nederlandse landschap is, zeker
wanneer ‟s ochtends vroeg de zon nog zo laag staat en de windmolens
lange schaduwen over de weilanden werpen. Precies op tijd kwamen we
aan bij het kleine, stokoude kerkje van Engelbert (mooie naam voor
bezoek uit Engelmundus en Adelbertus), waar de misdienaars ons buiten
al stonden op te wachten. We hebben samen met de Groningse parochie
een mooie dienst gevierd waarin Victor Scheijde, de kersverse pastoraal
werker van Groningen, de preek hield. Na de koffie hebben we ons naar
de stad Groningen gehaast om te lunchen aan de Grote Markt en onder
een stralende zon de stad te verkennen. Onze chauffeurs brachten ons
vervolgens naar het Friese Jorwert, waar we de buitenpost van onze kerk
konden bewonderen: het prachtige kerkje van Jorwert met zijn sierlijke
houten kerkbanken en eeuwenoude grafstenen in de vloer, waar Friese
oud-katholieken elke twee weken de eucharistie vieren. Een schitterende
plek tussen de weilanden. Omdat we ook wel hongerig waren na de lange
dag, zijn we weer in de auto‟s gestapt en, geteisterd door slagregens, over
de Afsluitdijk naar Velsen-Zuid gereden om samen te genieten van een
heerlijk diner met een goed glas wijn erbij. Een zalig besluit van een
prachtige dag. Wat zullen we volgend jaar gaan doen…?
Johannes van Riessen

Collecte D.W.IJ.
D.W.IJ. heeft besloten de uitgangscollecte van 14 november 2010 te
bestemmen voor stichting Kindertehuis Pinokio Brazilië. Wat is Pinokio?
Pinokio is een kindertehuis, waar kinderen van verslaafde ouders worden
opgevangen. In dit tehuis hebben de kinderen een rustig en geregeld
leven en ze ontvangen goede scholing.
D.W.IJ. rekent op Uw hartelijke medewerking.
Theo van Kouteren
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Ingezonden
Zondag 5 september is er na de viering een gemeentevergadering
geweest. Ik kon daar tot mijn spijt niet bij aanwezig zijn, maar naar wat ik
er over gehoord heb, ging het vooral over de leegloop van de kerk, en wat
we zouden kunnen doen om mensen voor de kerk te winnen. Een nobel
streven, maar zou het niet zinniger zijn om eerst eens te proberen om de
500 leden die ingeschreven staan in onze parochie de kerk in te krijgen?
Ik heb in de 25 jaar dat ik oud-katholiek ben, nog nooit 500 mensen in de
zondagsviering gezien; het zijn altijd dezelfde trouwe kerkgangers, die
nooit missen. Veel van die oude getrouwen vallen af door ouderdom,
ziekte of overlijden, en wat moet er dan gebeuren?
In de 25 jaar dat ik nu bij de kerk hoor, heb ik heel veel feestelijkheden
meegemaakt, jonge bruidspaartjes, dopelingen, baby‟s zowel als
volwassenen, vormelingen, eerste communies, en dat alles met veel
toeters en bellen, koorzang en orgelspel, zowel als dikke wolken wierook
– en waar mogen ze gebleven zijn? Zijn die soms opgetrokken met de
wolken wierook? De goede niet te na gesproken, natuurlijk!!! Laat ik daar
vooral duidelijk over zijn.
Zijn we ons niet meer bewust van het grote geloofsgoed dat we rijk zijn?
Blijkbaar niet! Is het geen tijd dat we beloften, eens afgelegd, nu ook
inlossen, of is het een onredelijke verwachting van God? Hij geeft ons
iedere week 7 dagen. Is het dan te veel moeite om hem anderhalf uur
daarvan te geven? Er zijn veel dingen die ik niet begrijp, en een daarvan
is, dat men wel uren naar een film kan kijken, of naar ander entertainment,
maar dat men de kerkdienst te lang vindt duren.
Nou ja, het zal wel aan mij liggen, maar als er iemand is die mij een
verlichting in deze problematiek kan geven, houd ik mij aanbevolen.
Lenie de Niet
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Anonieme, ingezonden brief
(afzender bij de redactie bekend)
Beste lezers van Kruispunt,
Ik moet u iets bekennen. Maar eerst zal ik iets over mijzelf vertellen. Ik
ben niet OK. Ik ben geen kruispuntlezer, en u kent mij niet (hoop ik).
Werken doe ik hoofdzakelijk in nachtelijke uren en bij voorkeur daar, waar
de bewoners niet thuis zijn. Ik doe mijn werk met veel plezier, maar soms
…
Zo heb ik onlangs een bezoekje gebracht op een adres, waar ik dacht dat
iets te halen viel. Ik had succes en thuis (ik vertel niet waar dat is) bekeek
ik de buit. En toen begon mijn geweten te knagen. Ik bedacht dat die
mensen flink geschrokken moeten zijn. En het bleken goede, aardige
mensen te zijn, die veel tijd besteden aan Kruispunt, het blad is van de
Oud-Katholieken. Een hechte gemeenschap, die veel met elkaar praat. U
zult dus wel weten, bij wie ik dit bezoekje heb gebracht. En u begrijpt het
dus: Ik ben niet OK.
Als mijn klusjes winstgevend zijn, dan maak ik graag een reisje naar een
plek waar zonnebrandolie nodig is. Dat smeert dan ook mijn geweten. En
bij de buit was deze keer een Kruispuntbusje. Ik dacht al aan tickets
bestellen! Maar het zat er deze keer niet in. Ik bleef thuis zitten met mijn
wroeging.
Wat een tegenvaller, wat er in zo‟n busje zit. Bijna niets! Je zou denken
dat Kruispuntlezers, die het blad waarderen, er flink voor willen bijdragen.
Dat zo‟n busje goed gevuld zou zijn. Maar ik begrijp nu best dat de
penningmeester van Kruispunt financiële zorgen heeft. Als degenen die
niet in het busje storten nou eens allemaal per bankgiro een flinke
overschrijving zouden doen, dan zou het nog wel gaan. Maar dat zijn er
natuurlijk maar een paar. Ik snap het niet. Jullie betalen toch ook voor de
Telegraaf of de IJmuider Courant?
Maar laat ik nu niet jullie de schuld geven van mijn slechte geweten. Dat is
mijn eigen schuld. Daarom biecht ik dit op. (Doen jullie, Oud-Katholieken
dat nog wel eens? Biechten?) En ik beloof jullie: ik doe mijn best om niet
weer in mijn fouten terug te vallen. Vinden jullie mij dan weer OK? Maar
willen jullie dan ook iets beloven? Dan vind ik jullie OK.
Nee, ik zet niet mijn naam onder deze brief. Je weet maar nooit ………
En voor het geval dat u deze brief echt begrepen hebt: Kruispunt,
banknummer 841069824.
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Dankbetuigingen
Hiermee wil ik iedereen heel erg bedanken voor zijn belangstelling,
telefoontjes, kaartjes en bloemen bij mijn thuiskomst uit het ziekenhuis.
Het heeft me goed gedaan!
Bets Visser-Gravemaker
„Gelukkig is hij, die heeft aanvaard wat hij niet veranderen kon,
en op waardige wijze heeft prijs gegeven wat hij niet kon redden‟.
e enorme belangstelling, tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn
man, Jan Visser, heeft ons diep geraakt, gesteund en gesterkt.
Alle kaarten, lieve woorden en bloemen die we hebben ontvangen hebben
ons veel goed gedaan, net als de steunende schouders, de vele bezoeken
en de goede gesprekken.
Heel hartelijk dank hiervoor aan iedereen die zo met ons heeft meegeleefd.
Bets Visser,
ook namens Jan Pieter, Sonja en de kinderen.

Ingezonden door Mevr. B. Donker
Er is wel iets te verzinnen
Om 2011 goed te beginnen
Eén eurootje per week sparen
Om de “kerktekorten te klaren”
Dit komt neer op + 14 eurocent per dag
Dit dan wel bovenop het al toegezegde bedrag
Daarom een vriendelijk verzoek: laat alstublieft spreken uw hart
Zodat onze kerk in 2012 kan maken een gezonde financiële start!
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Aan de oud-katholieke gemeenschap in de IJmond
Beste parochianen en vrienden,
Van harte willen wij graag alle parochianen en vrienden van onze parochie
boven de 75 jaar uitnodigen voor een gezellige bijeenkomst op dinsdag
16 november 2010 om 15.30 in de Oud-Katholieke kerk van de
H. Engelmundus aan de Koningin Wilhelminakade in Oud-IJmuiden.
Het is een mooie gelegenheid om weer eens kennissen van vroeger te
ontmoeten en om eens gezellig bij te praten.
Wij beginnen s‟ middags om 15.30 met een korte mis in de kerk, waar ook
e gelegenheid is dierbare overledenen te herdenken.
Daarna staat de koffie in de Bolder klaar. Er volgt een gezellig programma
en vanaf 17.30 uur staat de broodmaaltijd klaar.
Wij hopen van harte dat wij u allemaal welkom mogen heten.
Namens de parochies van de H. Adelbertus en H. Engelmundus:
Anneke Zwart, (023-5491140, annekezwart@hotmail.com)
Sonja Gravemaker, (0255-533309, sonja.gravemaker@gmail.com)
pastoor Harald Münch, (0255-515260, fam.munch@planet.nl)
pastoor Robert Frede, (0255-510771, frede@quicknet.nl)
--------------------------------------------------------------------Ja, ik kom (voor- en achternaam): . . . . . . . . . . . . . . .
Ik wil graag opgehaald worden (kruisje): . . .
Graag inleveren bij een van de twee pastorieën:
Wilgenstraat 16, IJmuiden-Oost of
Koningin Wilhelminakade 117, Oud-IJmuiden
U kunt zich ook opgeven door een van de telefoonnummers boven te
bellen/e-mailen, of het door familie of kennissen te laten doen.
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BERICHTEN VOOR DE

ENGELMUNDUSPAROCHIE
Kerkdiensten
zo. 14-11

10.00 uur

wo. 17-11
za. 20-11
zo. 21-11

09.00 uur
19.00 uur
10.00 uur

wo. 24-11
za. 27-11
zo. 28-11

09.00 uur
19.00 uur
10.00 uur

zo. 28-11

19.00 uur

wo. 01-12
za. 04-12
zo. 05-12

09.00 uur
19.00 uur
10.00 uur

wo. 08-12
za. 11-12
zo. 12-12
wo. 15-12

09.00 uur
19.00 uur
10.00 uur
09.00 uur

eucharistie, kinderkerk, creche, koffiedrinken
en doop van Colin Jordy van der Kruijf
eucharistie, koffiedrinken
geen vesper i.v.m. synode
gezamenlijke dienst in de Adelbertuskerk
m.m.v. het “Hoorns Byzantijns Mannenkoor”
eucharistie, koffiedrinken
vesper, eerste advent
eucharistie, kinderkerk, koffiedrinken en
viering 50-jarig huwelijksjubileum van
Betty en Jan Gouda-Glas
adventsamenzang Oud-Katholieke
parochie H. Engelmundus en Hervormde
gemeente in de Nieuwe Kerk
eucharistie, koffiedrinken
vesper
eucharistie, kinderkerk, koffiedrinken, tweede
advent
eucharistie, koffiedrinken
vesper
eucharistie, kinderkerk
eucharistie, koffiedrinken

website: engelmundus.okkn.nl
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Uit de parochie van de heilige Engelmundus
Naast tal van activiteiten die in het leven van onze parochie gaande zijn, is
er een zeer belangrijke bijeenkomst geweest. Op dinsdag 19 oktober is
onze oud-katholieke gemeenschap – verdeeld over twee parochies – in
het Adelbertus-centrum bijeen geweest om gezamenlijk in een gemeentevergadering de komende synode voor te bereiden. Hoofdpunt was het
voorstel van het Collegiaal Bestuur om het systeem van de heffingen te
veranderen. Tot nu toe betaalde elke parochie een bepaald percentage
van zijn inkomsten aan de landelijke kerk. En deze betaalt daarmee
ondermeer de honoraria van de plaatselijke pastores.
Het voorstel is, dat een parochie in de toekomst 60 percent van het
honorarium van zijn pastoor, en over de rest van hun inkomsten de
heffing, aan de landelijke kerk betaalt. Op deze manier zullen de tekorten
van de landelijke kerk – die daarnaast ook zelf behoorlijk wil bezuinigen –
weggewerkt worden, en dragen de parochies plaatselijk meer
verantwoordelijkheid voor hun pastorale bezetting.
In beginsel is dit een verstandig voorstel, maar op bepaalde punten kun je
wel wat vraagtekens plaatsen, bv. worden vermogende parochies op die
manier niet beter behandeld dan parochies met weinig eigen vermogen?
En worden deze arme parochies op die manier niet ook gehinderd om
eigen vermogen op te bouwen, wat toch zeer verstandig zou zijn? En
moet een parochie deze 60 percent heffing ook betalen als zij op dat
ogenblik geen pastoor heeft?
Het was een goede vergadering waarop alle voor‟s en tegen‟s serieus
tegen het licht werden gehouden. Er werd geen definitief besluit genomen,
maar de stemming was toch meer tegen dit voorstel dan ervoor. Er ligt nu
een moeilijke klus voor onze synodalen, die op de komende synode wijs
en verstandig moeten stemmen.
Boven de geboortekaart stond “Welkom lief ventje!”. Daarmee werden wij
op de hoogte gesteld dat Colin Jordy, zoon van Jordy en Olga van der
Kruif en broer van Kaj Jack op 2 november 2009 het licht van deze wereld
voor het eerst zag. Op zondag 14 november 2010, tijdens de eucharistieviering, doen wij daar nog een schepje bovenop. Door de doop wordt
Colin Jordy opgenomen in de gemeenschap van de kinderen Gods.
Op zondag 21 november blijven de deuren van onze Engelmunduskerk
gesloten en zijn wij uitgenodigd in onze zusterparochie van de heilige
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Adelbertus. Aanleiding is dat op die zondag de eucharistieviering in de
Adelbertuskerk omlijst wordt door het Hoorns Byzantijns mannenkoor.
Tevens zullen wij in deze viering jegens Teun Ham onze dankbaarheid
betuigen voor zijn jarenlange inzet voor de ledenadministratie van onze
beide parochies. Vanaf dat moment zal Henk Groen de gezamenlijke
ledenadministratie voor zijn rekening nemen.
Dus: wijzigingen kunnen aan hem worden doorgegeven, het liefst via email: Henk Groen, Kompasstraat 46, 1973 PZ IJmuiden, tel.
0255-523753, groen@winbase.nl
Zoals vorig jaar willen wij ook dit jaar weer een avond aanbieden voor alle
lezers en verdere geïnteresseerden over het nieuwe leesjaar dat met de
eerste zondag van de Advent begint. Dinsdag 23 november om 20.00 uur
in het Adelbertuscentrum: Introductie van de lezingen van het A-jaar, het
“Mattheüs-jaar”, door pastoor Robert Frede.
Zondag 28 november 2010 niet vergeten!
Het zal een drukke dag voor onze parochie worden, want Betty Glas en
Jan Gouda herdenken op die dag dat zij reeds 50 jaar in hetzelfde bootje
door het leven varen, en dat willen ze ‟s morgens tijdens de eucharistie in
de kerk vieren. Ons parochiekoor zal op die dag niet op adem komen,
want ´s avonds om 19.00 uur zullen wij voor de tweede keer de
adventssamenzang vieren samen met de Hervormde gemeente
IJmuiden-West in de Nieuwe Kerk. Iedereen wordt van harte uitgenodigd
om samen met ons de Advent in te gaan.
De kinderkerk heeft dit jaar in de Advent een bijzonder project gepland.
De kinderen zullen kruisjes van klei maken, en deze versieren en, na
afloop van de kerkdiensten, tot en met Kerst achter in de kerk verkopen.
Zij beginnen ermee op de eerste Adventszondag op 28 november. De
opbrengst is voor een goed doel.
Zondag 5 december zal Theo van Kouteren in de eucharistieviering het
stokje als „kerkmeester technische zaken‟ overgeven aan Dick Gouda. Wij
zijn Theo erg dankbaar dat hij acht jaar lang zo consciëntieus deze taak
heeft vervuld en wij zijn blij dat wij in Dick Gouda een goede opvolger
hebben gevonden.
De gesprekskring Zuid is op dinsdag 7 december om 20.00 uur in de
Adelbertuspastorie bij past. Frede. Het thema is: „Heeft bidden zin?‟.
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De parochie onderweg
Voor onze parochie wordt de maand november zeker geen maand waarbij
wij wegkruipen voor komende herfststormen en –regens. Net bijgekomen
van alle activiteiten rond de jaarlijkse Bazar, zullen weer tal van
activiteiten ontplooid worden.
Meest in het oog springend is het resultaat van de gebouwencommissie
met betrekking tot een advies voor het vervangen van de verwarmingsinstallatie. Hierbij is voortvarend samengewerkt met Bouwadvies Groot
Holland, het adviesbureau die onze parochie begeleidt bij bouwtechnische
zaken en een volle dochter van de Monumentenwacht Noord-Holland. In
de afgelopen maand oktober heeft het kerkbestuur, op voordracht van de
gebouwencommissie, een keuze gemaakt uit een viertal offertes en een
opdracht gegund aan de firma Admiraal Luchtverwarming BV te Uitgeest
voor het plaatsen van een nieuwe verwarmingsunit. De werkzaamheden
zullen rond 15 november starten, zodat wij de komende winter naar
verwachting storingsvrij en energiezuiniger ons gebouw kunnen
verwarmen.
Daarnaast wordt op 1 november begonnen met werkzaamheden waarbij
aan de achterzijde van de pastorie alle raampartijen worden vervangen en
voorzien van dubbelglas. Hierbij dank aan de gebouwencommissie voor
alle voorbereidende werkzaamheden. In dit kader wil ik haar voorzitter en
kerkbestuurslid Theo van Kouteren in het bijzonder bedanken voor de
jaren waarbij hij vanuit het kerkbestuur verantwoordelijk is geweest voor
ons gebouwenbeheer. De kerkverwarming en de dubbele beglazing van
de pastorie sluiten voor hem een intensieve periode af, waarbij hij een
grote inzet heeft getoond voor onze parochiegemeenschap. Wij hopen na
de eucharistieviering op 7 november stil te staan bij het feit dat Theo in
december afscheid neemt van het kerkbestuur. Met zijn opvolger Dick
Gouda hopen wij een waardevolle vervanger te hebben gevonden.
De eucharistieviering van 7 november zal een bijzonder karakter hebben.
Na de dienst wordt, na jaren van trouwe dienst en dienstbaarheid,
afscheid genomen van de beheerder van De Bolder, mw. Jannie v.d.
Pieterman en diverse leden van de Bolder(beheers)commissie. Daarnaast
wordt kennis gemaakt met de opvolgers die zorg zullen dragen voor de
voortgang van ons verenigingsgebouw, waaronder de nieuwe beheerders
Yvonne Groen en Roelof Jan Rill. Voor hen is een bijzonder warm en
hartelijk welkom op zijn plaats.
Gert Jan v.d. Hulst
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BERICHTEN VOOR DE

ADELBERTUSPAROCHIE
Kerkdiensten
14-11 10.00 uur
21-11 10.00 uur

28-11 10.00 uur
05-12 10.00 uur
12-12 10.00 uur

19-12 10.00 uur

25e zondag na Pinksteren (28 in reeks C) - blz. 495
Laatste zondag na Pinksteren - zondag van de
Voleinding (laatste zondag in reeks C) - blz. 497
m.m.v. het “Hoorns Byzantijns Mannenkoor”
gezamenlijke viering met de H. Engelmundus
1e zondag van de advent - zondag Ad te levavi
(begin van de lezingen van het A-jaar) - blz. 11
2e zondag van de advent - zondag Populus Sion
- blz. 13
3e zondag van de advent - zondag Gaudete
- blz. 15
viering van het 40-jarig huwelijksjubileum van
Johan en Liesbeth van der Laan-Wijker
4e zondag van de advent - zondag Rorate Coeli
- blz. 17

website: www.adelbertuskerk.nl

Koffiedrinken
Er is koffiedrinken na de kerkdienst van 21-11 (dienst met medewerking
van het Hoorns Byzantijns Mannenkoor), op 05-12 en op 12-12 (viering
40-jarig huwelijk van Johan en Liesbeth van der Laan-Wijker).
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).
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Collectes
Wij brengen nogmaals de landelijke collecte voor de maand november
onder uw aandacht. Deze wordt gehouden op zondag 21-11. Voor nadere
informatie kunt u het kruispunt van oktober raadplegen.
De landelijke collecte voor de maand december wordt gehouden op
19-12. Deze collecte heeft vanouds een diaconaal thema. Voor het doel
van deze collecte verwijzen we u naar het KRUISPUNT dat in de maand
december verschijnt.
Het kerkbestuur beveelt deze collectes – en zeker die van de maand
november in het licht van de financiële situatie van onze landelijke kerk –
van harte bij u aan.
Voor deze doelen, maar ook meer algemeen ten bate van ons kerkelijk
werk zijn uw bijdragen natuurlijk ook op onze girorekening 3808341 t.n.v.
oud-kath. Adelbertusparochie welkom.
Graag willen we u er ook nog een keer aan herinneren om te controleren
of u uw kerkelijke bijdrage voor 2010 reeds hebt overgemaakt zodat het
voor de penningmeester makkelijker wordt om de “cijfertjes” voor de
parochie tijdig in te leveren. Bij voorbaat dank!
Bij de kerkdiensten
Zondag 21-11 is het Hoorns Byzantijns Mannenkoor wederom onze gast
en zullen we op de zondag der voleinding het kerkelijk jaar samen met de
Engelmundus-parochie in ons kerkgebouw besluiten.
Zondag 28-11, op de 1e zondag van de advent, beginnen we tegelijk met
het nieuwe kerkelijke jaar ook de cyclus van het A-jaar. In het A-jaar staat
in de lezingen het evangelie volgens Mattheüs centraal. Voor alle lezers
en andere belangstellenden wordt er op dinsdag 23-11 om 20.00 uur in
het Adelbertuscentrum een inleiding in de lezingen van het A-jaar door
pastoor Frede gehouden. In het centrum zal de evangelist Mattheüs
centraal staan.
Zondag 12-12, op de 4e zondag van de advent, herdenken Johan en
Liesbeth van der Laan-Wijker tijdens de eucharistieviering dat het 40 jaar
geleden is dat zij in december 1970 in het huwelijk traden. Aansluitend op
de dienst is er gelegenheid om het jubilerend bruidspaar geluk te wensen.
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Vanuit de Adelbertus-pastorie
Op 17-10, vrijwel meteen naar mijn thuiskomst van vakantie, was de
jaarlijkse parochie-uitstap die ons deze keer naar Leiden voerde. Ook
deze keer weer treffelijk georganiseerd door Mariska Donker en
afgesloten met een heerlijke maaltijd in het Adelbertuscentrum die door
Johan en Liesbeth van der Laan was bereid. Elders in het KRUISPUNT
kunt u meer daarover lezen. Maar ook vanaf deze plek nog eens hartelijk
dank gezegd!
De gezamenlijke gemeentevergadering in het Adelbertuscentrum was
redelijk goed bezocht en uit de gesprekken bleek dat de aanwezigen zich
meer dan ooit van de zorgelijke financiële situatie van onze kerk bewust
zijn. Ook voor ons in de IJmond heeft dat gevolgen. De pastorale formatie
van de Adelbertus werd met 10% tot 50% van een voltijdse aanstelling
teruggebracht. Een direct gevolg van de terugloop in het aantal gemeenteleden. Vooralsnog zullen de gevolgen niet heel snel duidelijk worden: Pas
met het vertrek van de huidige pastores zullen directe gevolgen te merken
zijn maar het geeft wel aan hoe noodzakelijk het nadenken over onze
toekomst is.
Later in het jaar zullen de uitkomsten van de parochiescan in beide
parochies de basis voor een aantal activiteiten zijn. Wat kunnen we
concreet doen om het goede dat we reeds doen duidelijker naar buiten te
brengen. Niet zo zeer (maar ook) in de sfeer van publiciteit etc. maar ook
dieper in de vraag: Wat bezielt ons nu eigenlijk? Zijn we trots op onze kerk
en spreken we er met anderen over? Werkelijke groei moet naar mijn
mening groei in geloof zijn: Dat straalt vanzelf naar buiten! Hoe we dat
voor elkaar krijgen? De gesprekken daarover brengen hopelijk wat meer
licht in het duister…
Ook een ander aspect kwam op de gemeentevergadering heel duidelijk
naar voren: Er moet en zal in de IJmond nog meer samengewerkt worden.
We kunnen niet meer alles dubbel doen. Een werkgroep van beide
kerkbesturen zal een aantal concrete scenario‟s met elkaar doorspreken
en die dan weer aan de gezamenlijke kerkbesturen voorleggen. Alle
opties zijn vooralsnog open, maar: Mij persoonlijk lijkt een “gewoon verder
zo” absoluut niet aan de orde. We zouden daarmee niet alleen onszelf
een slechte dienst bewijzen maar eigenlijk ook de grote geestdrift van
onze voorouders die telkens weer naar nieuwe wegen zochten om hun
kerk-zijn gestalte te geven (twee keer een Engelmunduskerk gebouwd en
in 1964 deze parochie gesticht) verraden. Onze opdracht is ons oud17

katholiek christelijk geloven voor de toekomst bestendig te maken en niet
alleen maar “op de tent passen”.
U zult er dus ongetwijfeld nog meer over horen.
En vooral: Als u concrete ideeën hebt laat u dat vooral aan het
kerkbestuur weten!
(En ondertussen blijven we denken en zoeken nog steeds …..een nieuwe
kerkmeester als opvolger van Rob de Rijk)
Graag wil ik u ook nog een keer op de seniorenmiddag voor de beide
IJmondparochies op dinsdag 16-11 in de Engelmunduskerk wijzen.
Belanghebbenden zijn schriftelijk uitgenodigd maar fouten blijven mogelijk:
Bent u senior en niet uitgenodigd? Neemt u dan graag contact op met de
pastorie (tel. 0255-510771). Vervoersproblemen kunnen opgelost worden!
Van deze plek ook een groet aan allen die door ouderdom of ziekte aan
huis zijn gebonden.
Nu de dagen korter lijken te worden en we ons in de advent voorbereiden
op de komst van Jezus die de Christus bleek te zijn, wens ik u allen
gezegende adventsdagen,
vanuit de pastorie aan de Wilgenstraat,
Robert Frede, pastoor
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Parochie-uitstap 2010 naar Leiden
Zondag 17-10 om 8.30 uur vertrok de goed gevulde bus vanaf de
Adelbertuskerk om op bezoek naar Leiden en de Leidse oud-katholieke
parochie te gaan. Omdat we er zeer tijdig waren – voor de regelmatige
weggebruiker een ware verrassing dat er ook wel eens geen files op de
snelweg staan – was de parochiekerk van de HH. Fredericus en Odulfus
in Leiden nog gesloten. Pastoor Frede vulde de tijd met enige uitleg over
de geschiedenis van de parochie, die in 1694 werd opgericht in de oude
binnenstad en in 1926 verhuisde naar de nieuw gebouwde kerk aan de
Zoeterwoudsesingel.
Vanwege de vakantie van de plaatselijke pastoor ging onze eigen pastoor
voor in de eucharistie. Voor Leiden een aardige bijkomstigheid omdat ze
zo weer eens hun oud-pastoor in hun midden hadden.
De Leidse parochie trakteerde ons op koffie met gebak. Geert de Rijk,
kerkmeester in Leiden en tevens kleinzoon van de bouwpastoor van de
kerk, G.A. Smit, leidde vervolgens in het kerkgebouw rond en gaf uitleg
over de muurschilderingen die tussen 1926 en 1928 door de destijds zeer
beroemde schilder Chris Lebeau vervaardigd werden. Lebeau voelde zich
als anarchist en atheïst tóch verwant genoeg aan de gelovige christenen
dat hij zijn persoonlijke visie op geloof, hoop en liefde kon geven. Hij
beeldde o.a. Lenin (toen pas overleden) en de Indiaase vrijheidsstrijder
Mahatma Gandhi af: In zijn ogen eveneens strijders voor een rechtvaardige samenleving. Na het dankwoord van pastoor Frede was er
gelegenheid om ons meegebrachte brood op te eten.
Vervolgens vertrokken we naar de rondvaartboot die ons door de singels
van de historische binnenstad voerde. Dankzij het buitengewoon mooie
weer en een goed vertellende kapitein een bijzonder plezierige rondvaart.
Hierna hadden wij wat tijd voor onszelf. Sommige gingen een museum
bezoeken en anderen gingen winkelen (het was koopzondag). Op een
terrasje zitten in de zon was ook een aangenaam tijdverdrijf voor de
meesten onder ons.
Aan het eind van de middag vertrokken we weer naar IJmuiden, waar wij
werden ontvangen in het Adelbertuscentrum met een hapje en een
drankje. Johan en Liesbeth v.d. Laan hadden weer hun best gedaan om
voor een smakelijke maaltijd te zorgen. Eigengemaakte soep en broodjes
met vis, kaas of worst. Pastoor Frede bedankte Mariska, Johan en
Liesbeth namens ons allen en overhandigde hen een klein presentje
namens het kerkbestuur. Als afsluiting was er nog koffie na deze zeer
geslaagde dag.
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ALGEMENE BERICHTEN
Om te zingen naar de ICHTHUSkerk
Op zaterdag 13 november 2010 is er weer een zangavond in de
Ichthuskerk aan de Snelliusstraat 40 in IJmuiden.
Er worden prachtige liederen uit allerlei bundels gezongen. Zin om een
klein uurtje geestelijke liederen te zingen? Zorg er dan voor dat je die
avond aanwezig bent. Jan Schotvanger praat de liederen aan elkaar en
leidt tevens de samenzang. Ary Rijke, de vaste organist voor deze
avonden, bespeelt het orgel.
De avond begint om 19.30 uur en de kerk is om 19.00 uur open.
Iedereen is hartelijk welkom .
Jaarlijkse Zeevaartdienst in teken van piraterij
Op zondag 21 november wordt om 15.30 uur in de Nieuwe Kerk aan de
Kanaalstraat 250 te IJmuiden de jaarlijkse koopvaardijdienst gehouden.
Deze dienst is na de 2e wereldoorlog in het leven geroepen om de
gevallenen op zee te herdenken. Dit jaar zal in het bijzonder stil worden
gestaan bij de piraterij. Elke dag weer wagen zeevarenden hun leven om
onze welvaart veilig te stellen. Zij laten thuis een familie achter die niets
anders kan doen dan in spanning afwachten.
Dhr. H. Houtgast, die als humanistisch raadsman betrokken was bij de
anti-piraterij acties van de Koninklijke Marine, zal in een herdenking hier
op ingaan. Natuurlijk worden ook de rampen met de Catharina Duyvis en
de Larissa niet vergeten.
De dienst zal worden geleid door koopvaardijpredikant L.J. Rasser,
dominee L.P.J. van Bruggen en oud-katholiek pastoor H. Münch.
Muzikale medewerking m.m.v. het Zaans Interkerkelijk mannenkoor o.l.v.
J.Q. Zwart en violist Martin de Deugd. De organist is Ary Rijke.
Na de dienst wordt u in de gelegenheid gesteld na te praten onder het
genot van een kopje koffie of thee.
Een ieder die zich verbonden voelt met de zeevaart is van harte welkom!
Voor meer informatie over de koopvaardijdienst kunt u contact opnemen
met Ds. L.J. Rasser, Veembroederhof 164, 1019 HC Amsterdam.
Tel. 020-6690065 of leon.rasser@gmail.com
www.nederlandsezeemanscentrale.nl
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Jubileumconcert
Dit jaar viert de C.O.V.IJmuiden haar 95 jarig bestaan met een feestelijk
jubileumconcert op vrijdag 29 oktober.
Dan zullen de volgende werken uitgevoerd worden:
Messa di Gloria van G.Pucini
Te Deum van F.J.Hayden
Kroningsmesse van W.A.Mozart.
Aan dit concert werken de volgende solisten mee:
Martha Bosch - sopraan
Ivonne Kok - alt
Vincent Lesage - tenor
Henk van Heijnsbergen - bas
Instrumentaal verleent het Promenade Orkest haar medewerking.
Het geheel staat onder leiding van de dirigent Piet Hulsbos.
Het concert vind plaats in de Nieuwe Kerk, Kanaalstraat 250, IJmuiden.
De aanvang van het concert is om 20.00 uur en de deuren gaan om 19.15
uur open.
Toegangskaarten kosten € 20,00 en voor jongeren t/m 16 jaar onder
begeleiding € 5,00.
Deze kaarten kunnen worden besteld, ten noorden van het Noordzeekannaal , bij Joke Spruit [0251] 211612 en ten zuiden van het Noordzeekanaal bij Tineke Zwanenburg [0255] 525693.
Via e-mail kaartverkoop@covijmuiden.nl.

Gevraagd: Vrijwillig(st)ers bij de Gospel Boektiek
We kennen allemaal het gezegde dat vrijwilligers het cement van de
samenleving zijn. Denk daarbij aan al die mensen die bereid zijn om een
deel van hun vrije tijd te geven aan hulptaken in verzorgings- en
verpleeghuizen, aan taken binnen het kerkelijk werk en maatschappelijke
organisaties.
Zonder de vrijwillige inzet van deze mensen zou onze maatschappij er
heel anders en veel onpersoonlijker uitzien.
Ook de Gospel Boektiek kan niet zonder vrijwilligers.
Heeft u nog een ochtend of een middag beschikbaar voor de Gospel
Boektiek??
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Kom „s middag eens langs bij de Gospel Boektiek, Kennemerlaan 224,
IJmuiden, dan kunnen we u uitleggen waaruit dit werk bestaat. U kunt ook
bellen 0255-512355.
De Gospel Boektiek is een initiatief van 6 kerkgenootschappen in
IJmuiden met als doel om met elkaar, dus vanuit de Christelijke
gemeenschap, een toegankelijke Christelijke Boek- en Muziekwinkel in
onze naaste omgeving te exploiteren.
Voor het voortzetten van dit initiatief hebben wij nieuwe vrijwilligers nodig.
Als u geïnteresseerd bent, laat dan alstublieft iets van u horen.
U zult ervaren dat vrijwilligerswerk van waarde is in het leven.
U kunt ons ook steunen door uw boeken of CD‟s in de Gospel Boektiek te
kopen of te bestellen.
Loeki Spaan en Sijmen Schouten

Zondag
Zondag is de eerste dag van de week. Een speciale, door God apart
gezette dag.
Maar als u een agenda of een kalender koopt, blijkt dat de zondag
meestal achter in de week is weggedrukt. De nieuwe week begint dan niet
met de zondag als rustdag, maar met een werkdag: de maandag.
Blijkbaar is de “werkweek” in onze samenleving zo dominant geworden
dat men niet meer beseft dat de zondag de eerste dag van de week is.
De kalenders en agenda‟s die u in de Gospel Boektiek kunt verkrijgen zijn
anders. Die beginnen de week met de zondag.
Kom daarom binnenkort eens in de winkel en bekijk onze agenda‟s en
kalenders. Ook de “ouderwetse” scheurkalender, de blok en schild
kalender, is verkrijgbaar. En bovendien is er een keur aan dagboeken en
dagoverdenkingen voor 2011.

Door uw aankoop in de Gospel Boektiek, geeft u tevens steun aan deze
winkel en het evangelisatiewerk dat daarvan uitgaat.
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AGENDA
09-11

20.00 uur

16-11

20.00 uur
15.30 uur

19-11
23-11

16.00 uur
15.00 uur
20.00 uur

24-11
28-11

20.00 uur

03-12
07-12

15.00 uur
15.00 uur
20.00 uur
18.30 uur
20.00 uur

14-12
15-12

O.K. Mannenvereniging, informele gedachtenwisseling met mgr. Em. A.J. Glazemaker
Adelbertus Vrouwenkontakt
Seniorenmiddag voor beide IJmond-parochies
in de Engelmunduskerk
Oecumenische leeskring in de Ichtusburcht
Bijbelkring in de Bolder
Introductie lezingen A-jaar “Mattheus” in het
Adelbertuscentrum
Sinterklaasavond Aktiva
Samenzang 1e advent in PKN Nieuwe Kerk aan
De Kanaalstraat m.m.v. kerkkoren van de
H. Engelmdus en H. Adelbertus
Oecumenische leeskring in de Bolder
Bijbelkring in de Bolder
Gesprekskring Zuid in de Adelbertuspastorie
Adventsavond Adelbertus Vrouwenkontakt
Adventsavond Aktiva

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

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

Sparrenstraat 46, IJmuiden
Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden
tel. 0255-522006, b.g.g. 0255-537826
tel. 0255-540039, 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 1 december 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 13 december 2010.
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