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Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus,
Binnenkort gaat de veertigdagentijd weer beginnen, op 6 februari is het
Aswoensdag.
De viering van Aswoensdag, zoals we die vandaag de dag nog kennen
in de kerk, is een minimaal overblijfsel van de plechtige kerkelijke
liturgie, die in het begin van de christelijke kerk door de bisschop werd
voltrokken aan de publieke boetelingen.
Wie zware zonden had begaan moest publiekelijk daarvoor boeten om
zo de eenheid van de gemeenschap weer te herstellen. In de samenkomst van de gemeente werden de zondaars naar voren geroepen, met
het boetekleed bekleed, men strooide as op hun hoofd en leidde hen
naar buiten. Ze werden uitgesloten van de eucharistie, en moesten
gedurende de komende tijd vasten, bidden, aalmoezen geven en zich
bekeren tot aan de verzoeningsdienst van Witte Donderdag.
De hele ritus was een ingrijpende gebeurtenis, een vernederende
ervaring, om nooit in je leven weer te vergeten.
Ik weet niet of we vandaag als kerkelijke gemeenschap zoiets nog
zouden durven vragen of dat we dat als christelijke gemeente nog
zouden moeten willen. Ik ben ook niet zeker of het nu nog goed zou zijn
– hoewel ik soms, als ik naar de televisie kijk, denk dat er echt behoefte
aan dit soort rituelen is. Wat mensen niet bereid zijn te verklaren voor
een miljoenenpubliek verbaast me soms echt!
Maar één ding was er vroeger altijd: Bekering! Het had een diep
veranderende uitwerking op de boeteling en ook op de mensen daar
omheen. Doorgaans ging het om zware vergrijpen of zonden als zo‟n
boete werd opgelegd. Het was (zware) diefstal, roof, overspel en andere
1

daden die de plaatselijke samenleving hadden geschaad. De boetetijd –
die soms langer dan de veertig dagen was als je bijvoorbeeld een verre
pelgrimsreis moest maken – leidde er meestal toe dat de gemeenschap
tot rust kon komen en de boeteling met blijdschap weer werd
opgenomen.
Al meer dan een duizend jaar zijn we allemaal wat “zachter”, mensvriendelijker en ook wat redelijker voor de zondaar. Boete, bekering,
zonde, berouw en vergeving hebben we in ons land steeds meer in de
privé-sfeer gebracht, de sfeer van intimiteit en geheimhouding. Mensen
dragen soms een zware last van onuitgesproken en niet vergeven foute
handelingen met zich mee. Je weet dat het niet juist was wat je deed –
maar hoe moet je het weer recht trekken? Leven met schuld kan
isoleren. Je komt buiten de gemeenschap te staan.
Dat was ook de schrijvers van onze Bijbelse boeken bekend. Boete,
verandering en bekering had voor hen daarom altijd iets met gemeenschap te maken en gebeurde daarom ook in het openbaar.
Het kan enorm opluchten om ten overstaan van een aantal (betrokken)
mensen te zeggen: Ik heb fout gehandeld. En het is dan goed als de
omstanders ook duidelijk maken dat zij dit excuus aanvaarden.
De gemeenschap wordt hersteld, het leven kan opnieuw beginnen.
En zo stelt zich natuurlijk ook dit jaar in de veertigdagentijd weer de
vraag:
Wat betekent deze omkeer, deze bekering voor mij persoonlijk, nú?
Waar ben ik mee bezig?
Ik denk dat het zeker goed is om te vasten of om met naasten, met
vrienden, met collega‟s, de mensen waarmee wij leven te kijken naar
ons zijn en functioneren binnen de gemeenschap.
Worden zij gelukkig door mij? Word ik het door hen?
Voor ons zal waarschijnlijk het afstaan van tijd en ruimte nu een echte
daad van vasten zijn. Meer dan het afzien van eten vermoedelijk.
Gewoon ruimte vrij maken voor de ander of juist voor onszelf, gewoon
de tijd anders besteden en kijken wat dat met ons doet.
Brengt het ons dichter bij onszelf?
Brengt het ons dichter bij elkaar?
Kunnen we God een stuk beter zien?
Ik wens u allen een zinvolle en goede veertigdagentijd,
Robert Frede, pastoor
2

BERICHTEN VOOR BEIDE PAROCHIES
In memoriam Wieger Vellinga
We beseften de laatste tijd wel dat Wieger niet goed in z‟n vel zat. Zijn
ziekte, die hij met grote berusting droeg, noopte hem reeds begin vorig
jaar zich te beperken in zijn dragersaktiviteiten. Zijn laatste „draagje‟
was op 8 september (Bert Krijgsman). Maar dat we, ca. 3½ maand later,
hemzelf als één van ons moesten wegbrengen, gaat ons bevattingsvermogen ver te boven.
Toen we, daags voor zijn operatie, nog met hem spraken voelde hij zich
verre van goed; zijn stem was niet de stem met decibellen, die we van
Wieger gewend waren. Toen we twee dagen na de operatie bij Corrie
informeerden hoe het op dat moment met hem ging, kregen we te horen
dat zij net, vlak voor ons telefoontje, door het ziekenhuis was gebeld
met het verzoek onmiddellijk te komen.
Zorgwekkende toestand dus! En de berichten in de dagen daarna
waren ook niet bepaald hoopgevend.
Groot was toch de schok toen we op de morgen van 1e Kerstdag in
kennis werden gesteld van zijn overlijden; juist op deze ochtend toen
we in gedachten met heel andere dingen bezig waren. Groter kon de
tegenstelling niet zijn. We werden weer eens geconfronteerd met het
feit, dat we menen heel veel te kunnen, maar toch niet alles in de hand
hebben. Dat het zo moest gaan stemt ons verdrietig.
Wieger was sinds 1997 lid van onze vereniging, waarbinnen hij een
dubbelfunctie bekleedde: naast secretaris in ons 3-hoofdig bestuur,
maakte hij tevens deel uit van de dragersgroep, waar hij zich goed op
z‟n plaats voelde en de hem als drager opgedragen taak op waardige
wijze ten uitvoer bracht. Hij was een man met karakter, die wist wat hij
wilde, maar daarnaast ook over een groot plichtsbesef beschikte. Als hij
meende dat er iets niet in orde was, zei hij dat ronduit, zonder aanzien
des persoons. Als zich ooit bij een begrafenis plotseling complicaties
voordeden, had hij vaak direkt een oplossing voorhanden.
Hij zou als enig oud-bestuurslid aanblijven, omdat de voorzitter J.D.
Blokland en de penningmeester J. Visser hun funktie per 1 januari 2008
zouden beëindigen. Helaas loopt alles nu anders.
De zeer grote belangstelling tijdens de beide kerkdiensten en op
Westerveld mogen voor Corrie, kinderen en overige nabestaanden een
teken zijn hoezeer hij werd gewaardeerd en daarom tot grote troost zijn.
Wij verliezen in hem een goede vriend en collega en zullen dit gemis
lang blijven voelen. God hebbe zijn ziel!
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Ons medeleven gaat uit naar Corrie, kinderen en overige familie,
hopend dat God hen in deze moeilijke tijd tot steun zal zijn.
Bestuur en collega-dragers van de O.K.Begrafenisvereniging:
Cor, Huib, Jack, Jack, Jan, Jan, Martin, Theo en Willem.
Een vreemde Kerst
Eeerste Kerstdag hoorden wij dat Wieger Vellinga ons in de voorgaande nacht was ontvallen.
We wisten dat het heel slecht met hem gesteld was, want na een aantal
weken, waarbij hoop en vrees elkaar afwisselden, ging de hoop steeds
meer verdampen.
Naast een aantal ook niet kerkelijke funkties was hij vele jaren lid van
ons Parochiekoor, al kon hij wegens stemproblemen de laatste paar
jaar niet meedoen, toch bleef hij lid in de hoop zijn stem weer te laten
horen.
Het 30-jarig bestaan van „zijn‟ koor op 18 november heeft hij met veel
inspanning nog wel kerkelijk meegemaakt, echter het feestelijke etentje
later op diezelfde zondag kon hij niet meer aan.
De dag daarop kregen Wieger en de zijnen het bericht dat een grote
medische ingreep noodzakelijk was die hem uiteindelijk fataal zou
worden.
Wij verliezen in Wieger een trouw en meedenkend koorlid dat met een
eigen stemgeluid de baspartij een gewaardeerde ondersteuning gaf.
Wij wensen Corrie, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe.
Namens het O.K. Parochiekoor,
Piet Schol
Bedankjes
Mede namens mijn gezin wil ik iedereen bedanken voor alle fijne
kaarten, bloemen en telefoontjes die we ontvingen voor en tijdens
Wieger zijn ziekenhuisopname en ook na zijn overlijden in de
kerstnacht.
We kunnen het nog niet helemaal bevatten maar moeten door.
We voelen ons gesteund door jullie gebed en medeleven die als een
warme deken voelt.
Corrie Vellinga en de kinderen en kleinkinderen
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Een ieder die ons een Kerst- en Nieuwjaarsgroet zond danken wij
hartelijk.
Wij wensen alle parochianen van beide parochies een gezond en
gezegend 2008.
Pastoor en mevrouw de Boer
VASTENOFFER 2008 voor EGYPTE
In de komende Veertigdagentijd zal het Vastenoffer bestemd zijn voor
twee projecten van de „Daughters of St. Mary‟.
Deze vrouwencongregatie behoort tot de Koptisch-Orthodoxe Kerk van
Egypte. De zusters richten zich voornamelijk op hen die aan de rand
van de samenleving staan. Dat zijn vooral de allerarmsten, bejaarden
en gehandicapten.
Voor het Vastenoffer kozen wij twee projecten van de zusters, die ieder
de helft van het ingezamelde bedrag zullen krijgen.
Home of Progress
Het „Home of Progress‟, een instelling voor verstandelijke en/of
lichamelijk gehandicapte kinderen en volwassenen.
In de Egyptische samenleving wordt het krijgen van een gehandicapt
kind vaak als een straf van God gezien. Mensen schamen zich en het
kind wordt weggestopt. De zusters proberen dit taboe te doorbreken,
niet alleen door het geven van voorlichting, maar ook door de
gehandicapten een kans op een beter leven te bieden. Dit kan in het
„Home of Progress‟. Op deze plek worden ze volledig geaccepteerd, er
wordt onderwijs gegeven en elke dag een warme maaltijd aangeboden.
Er is fysiotherapie om het lichamelijk welzijn te verbeteren. Voor hen die
dit kunnen is er arbeidstherapie, die er tevens op gericht is een eigen
inkomen te verwerven. Zo is er een timmerwerkplaats waar eenvoudige
meubels worden gemaakt en een kaarsenmakerij.
U begrijpt dat er veel geld nodig is om het „Home of Progress‟ draaiende
te houden. Een kind dat naar school gaat, en daarbij gehaald en
gebracht moet worden, een warme maaltijd krijgt en kleding, kost € 12,per maand. Vijftig leerlingen krijgen elke dag een warme maaltijd.
Kosten per week € 35,-. Dat is in Egypte veel, zeer veel, maar voor u en
mij?
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Het dorp Beni Khalil
Het tweede project is het geven van hulp aan het armste deel van de
inwoners van het Koptisch-christelijke dorp Beni Khalil.
In het dorp wonen 750 mensen. Tachtig procent is analfabeet en velen
zijn werkloos. Men leeft in éénkamer-appartementen. Een situatie die
veel gezondheidsproblemen veroorzaakt. De zusters willen de
leefomstandigheden verbeteren door het geven van op verandering
gerichte cursussen, maar ook door het verstrekken van materiele hulp.
Zo wordt er waterleiding aangelegd, toiletten gebouwd en krijgen de 26
armste families vier keer per jaar een groot voedselpakket. De
cursussen proberen ook de mensen te laten inzien dat het ongewenst is
dat meisjes te jong trouwen en dat vrouwenbesnijdenis een aantasting
van de lichamelijke integriteit is.
De zusters kennen een beloningssysteem voor meisjes die weigeren
zich te laten besnijden. Of beloven niet voor hun twintigste te trouwen.
Zo kan men een geit krijgen. Daarmee kun je fokken en krijg je elke dag
verse melk. De voedselpakketten die worden uitgedeeld bevatten: o.a.
rijst, macaroni, zeep, boter, suiker, melkpoeder en men krijgt één of
twee kippen.
De zusters geven eerlijk toe dat ze niet in staat zijn om meer te doen.
Daar hebben ze hulp voor nodig. U en ik kunnen daar dus wat aan
doen. Een geit kost € 30,- en een voedselpakket € 5,Het Vastenoffer 2008 kan een succes worden. Maar daar hebben we u
bij nodig. Doet u mee?
Er is een informatiepakket samengesteld bestemd voor parochie en
kinderkerk. Dit kunt u downloaden via www.okkn.nl.
W. H. de Boer, voorzitter Missie St. Paulus
Adreswijziging
Penningmeester van de O.K. Begrafenisvereniging was J. Visser,
Abelenstraat 18, 1971 NL IJmuiden, tel. 0255-535351.
Dit is met ingang van 1 januari 2008 geworden:
T.E. Gouda, Kanaalstraat 184, 1975 BJ IJmuiden, tel. 0255-500064.
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BAZAAR
Op zondag 2 maart 2008 is de jaarlijkse bazaar van de Adelbertus
parochie. De bazaar vindt plaats in de Abeel, Abelenstraat 1 te
IJmuiden van ongeveer 11.15 tot ± 15.00 uur.
Ook dit jaar is er weer teveel om op te noemen: een rommelmarkt,
boekenkraam, rad van avontuur, koekjeskraam, bloemenkraam,
visstand en nog veel meer. Bruikbare, schone en hele spullen voor de
rommelmarkt kunnen zaterdag 1 maart a.s. tot 12.30 uur gebracht
worden in de Abeel, boeken die u niet meer leest kunt u ook brengen.
Kunt u de spulletjes niet brengen? Vanaf maandag 25 februari kunt u
bellen naar: 0255-523367 (Jan Karemaker) of 0255-512167 (Koos van
Heijst), dan wordt het opgehaald.
Noteert u deze belangrijke datum (zondag 2 maart) dus in uw agenda
of op uw kalender. Wij rekenen op uw komst.
Met vriendelijke groet,
Nicolette Roossien-Belfroid
Secretaris Adelbertus Bazaarcommissie
Kaarten en Postzegels Bewaren!!
Beste mensen, de Kerst en Nieuwjaarskaarten zijn weer via de
brievenbus bij u binnen. Zoals u weet verzamel ik al jaren deze
wenskaarten voor het goede doel. Graag wil ik u vragen ze ook dit jaar
weer op te sparen en ze daarna in de bekende mand te deponeren. Als
er weer vele kaarten en postzegels zijn, dat sorteer ik deze en breng ze
weg naar iemand van de kerk.
Deze neemt ze me naar Oegstgeest waar men ze gaat verkopen via
ruilbeurzen. De landelijke opbrengst ± € 37.000 (2006) wordt besteed
om onze broeders en zusters in de arme landen te helpen.
Ook wij en zij hopen op Uw steun.
Met vriendelijke groeten Aad de Koning

Lering uitje naar Dick en Lidwien Schoon
Op zondag 9 december 2007 zijn we met de kinderen van de lering
naar pastoor Dick en Lidwien Schoon in Amsterdam geweest. Na de
kerkdienst in IJmuiden was er eerst een koorrepetitie en daarna hebben
we geluncht bij de familie Münch thuis. Daarna namen we de snelboot
naar Amsterdam waar we Pastoor Dick en Lidwien zouden ontmoeten.
Na een tijdje gezocht te hebben kwamen we ze tegen in de stationshal
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en zijn we met z‟n allen naar „Ons lieve Heer op Solder‟ gegaan. Dit is
een museum van een vroegere schuilkerk, compleet met galerijen, een
groot altaar en zo'n 150 zitplaatsen. Er waren kamers uit de 17e en 19e
eeuw. In deze kamers hingen vele schilderijen van Heiligen, onder
andere Paulus en Petrus, en er waren oude bedsteden en keukens te
vinden. Deze keukens waren rijkelijk versierd met Delftsblauwe
schilderingen op de muren. Verder beschikt het museum over een
boeiende collectie schilderijen, beeldhouwwerk en zilver, die een indruk
geven van het katholieke verleden van Amsterdam. In het museum
kregen we een rondleiding van Martina, Lidwien en Dick, die hier al
eerder waren geweest, en er boeiend over konden vertellen. Na nog
een tijdje rond te hebben gelopen in Amsterdam, namen we de tram
naar het huis van pastoor Dick dichtbij het Rijksmuseum. Daar kregen
we, zoals we gewend waren bij de lering, thee en een stroopwafel.
Hierna leidde Dick ons rond in de Petrus en Paulus kerk en toonde ons
alle kostbaarheden, zilverwerken en oude kledij van de kerk.
Als afsluiting hebben we heerlijk gegeten in een Italiaans restaurant en
zijn toen met de bus weer terug naar IJmuiden gegaan. Het was een
zeer gezellige en leerzame dag.
Elfjes (9 december 2007, van Myrthe)
uitje
samen wandelen
lol, eten, wandelen
met z'n allen zijn
gezellig
gezellig
Lidwien & Dick
uitje met elkaar
wij hebben ze gemist
dag!
De kinderen die meegingen deze dag waren; Nino en Dewi Rill,
Hendrien Rill, Magnus en Laurens Münch, Myrthe van Evert, Marieke
van der Wel en Roxanna Fortman. Martina Münch en Tobit (het hondje
van de familie Münch) waren ook mee.
Door Roxanna Fortman en Marieke van der Wel.
8

Synode 2007: En nu de pap nog
In het vorige Kruispunt zijn de 'krenten' uit het synodeverslag apart
opgediend: de prijs voor de Engelmundusparochie en de verkiezing van
Mariska Donker in het Collegiaal Bestuur.
Nu volgt nog de 'pap', die zeker niet koud en achterhaald is!
Zo is de begroting 'beleid, vertaald in geld'.
Met Kerkbalans bepalen wij mede, of het beleid van de kerk, besproken en
besloten door de Synode, uitgevoerd kan worden.
Statuut
In de aanloop naar deze Synode is het nieuwe Statuut van de kerk
verschenen, waarover al vele jaren vergaderd, en waarop lang gestudeerd
is. Het oude Statuut was in de loop der jaren steeds naar de eisen van de
tijd aangevuld, bijgesteld en gedeeltelijk vervangen, zodat het op een
lappendeken leek zonder vast patroon. De grondslagen en de grondregels
van de kerkelijke organisatie staan nu in dit Statuut weer helder en
overzichtelijk bijeen.
Breed Beraad
De kerk is sinds 2005/6 bezig met een Breed Beraad van alle leden van de
kerk: Collegiaal Bestuur, Synode, parochies en parochianen. Wat is onze
kerk, wat wil onze kerk zijn, en hoe worden we die kerk?
De meest dringende reden om het Breed Beraad te starten, was het feit,
dat de inkomsten van de kerk en met name de vrijwillige bijdragen van
parochianen onvoldoende waren en zijn om de huidige organisatie en de
activiteiten van de kerk voort te zetten.
De kerk moet dus groeien naar ledental en naar inkomsten.
In dit kader kreeg de jubileumcommissie de parochiebladprijs voor
publiciteit. De commissie heeft laten zien, dat het mogelijk is de aandacht
van de inwoners van Velsen te trekken, en hen in groten getale de kerk in
te krijgen.
Of deze belangstelling voor de zeer uiteenlopende activiteiten tijdens de
viering van het eeuwfeest van het gebouw ook zal leiden tot belangstelling
voor het kerk-zijn en het geloof van de Oud-Katholieke Kerk, zal moeten
blijken.
Het eeuwfeest van de Engelmunduskerk kan als voorbeeld voor andere
parochies dienen, die ook proberen de schuilkerk uit te komen en zich
uitnodigend te presenteren als een aantrekkelijke vorm van christen-zijn.
Overigens dient hier ook vastgesteld te worden, dat de Adelbertusparochie
de afgelopen jaren regelmatig de aandacht van pers en publiek gezocht en
gekregen heeft met de iconen- en schilderijententoonstellingen in de kerk!

9

Groei
Maar groei naar ledental en inkomsten is niet genoeg. De kerk en de leden
moeten ook groeien in geloof, kennis en godsvrucht, want zonder deze is
een financieel draagkrachtige en grote gemeenschap nog geen kerk! En
zonder geloof en kennis wordt het moeilijk over geloof en kerk te praten
met belangstellenden en anders-denkenden. Wij vinden het waardevol en
de moeite waard om meelevend lid van de kerk te zijn - waarom zou het
voor een ander ook niet waardevol zijn?
Het Collegiaal Bestuur heeft, uitgaande van Breed Beraad en met het oog
op groei 8 beleidsnotities geschreven: Organisatie, Formatie en
Kerkopbouw, Personeelsbeleid, Financiën, Vorming en Toerusting,
Communicatie, Vrijwilligers, Jeugd. Deze notities zijn aangenomen door de
Synode, mede namens de parochianen in de kerk, en moeten nu
uitgevoerd worden.
De vreemde gang van zaken rond de kandidatuur van een CB-lid - eerst
een kandidaatstelling en dan een profielschets - laat zien, dat aan de
uitvoering van de notitie over 'Organisatie' gewerkt wordt. Een onderdeel
van 'Organisatie' is enerzijds de besluitvorming binnen het CB te versnellen
en anderzijds het proces van de besluitvorming doorzichtig en
controleerbaar te maken.
'Formatie en Kerkopbouw' en 'Personeelsbeleid' gaan enerzijds over de
vraag, hoeveel geld de kerk beschikbaar heeft voor de aanstelling van
pastores. Groeit een parochie flink in ledental en nemen de kerkelijke
bijdragen flink toe, dan kan aan uitbreiding van de pastoorsaanstelling
gedacht worden. Is er daarentegen krimp. dan zal ook de
pastoorsaanstelling krimpen. Met zulke ontwikkelingen hangen 'Formatie'
en 'Personeelsbeleid' samen.
Financiën
'Financiën' :de Jaarrekening 2006 laat een tekort zien van 22.000 euro.
Desondanks gaf de Synode zijn goedkeuring.
De Begroting voor 2008 berekent een tekort van 49.500 euro. Voor de
jaren daarna verwacht de thesaurier, dat het tekort bij ongewijzigd beleid
zal oplopen tot 140.000 euro. Dat tekort wordt nu aangezuiverd uit het
vermogen van de kerk. Maar dat is niet oneindig!
In deze jaren moeten er veel meer mensen actief lid van de kerk worden,
en hun financiële verplichtingen nakomen, wil de kerkelijke organisatie,
zoals we die nu kennen, kunnen voortbestaan.
Kerkbalans
Ieder van ons krijgt in januari 2008 de gelegenheid te laten zien, dat hij/zij
zich verantwoordelijk voelt voor onze kerk door zich bij de actie Kerkbalans
te verplichten minimaal 3% van zijn/haar netto inkomen toe te zeggen en bij
te dragen.
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Naamsverandering
Van geheel andere aard was het voorstel om de naam van de kerk te
wijzigen. Dat wil zeggen, het voorstel was om een commissie in te stellen,
die zou onderzoeken of een andere naam onze kerk aantrekkelijker zou
maken voor buiten-staanders, dan de naam oud-katholiek, die heel veel
onjuiste stoffige, saaie en ouderwetse associaties oproept ('Publiciteit').
Zowel de parochie Alkmaar, als die in Amersfoort, stelde zo'n commissie
voor.
De Synode voelde er niet voor en zag er niets in: de kerk moet bezuinigen
('Financiën') en er moeten minder commissies komen ('Organisatie'), dus
moet je hier niet aan beginnen.
Pastoraat aan zeevarenden
Pastoor J.van Handenhoven stelde als intermezzo zijn nieuwe functie voor:
hij is pastor bij de Mission to Seafarers in Vlissingen naast zijn zorg voor de
oud-katholieken in Zeeland. Zijn aanstelling is een gezamenlijk project van
anglicanen en oud-katholieken, voortvloeiend uit het Bonn Agreement over
full communion, en de wens van beide kerken op het vaste land van
Europa om meer samen te werken.
De Mission to Seafarers werkt met meer dan 50 vrijwilligers, die zeelieden
op hun schepen opzoeken en hen ophalen voor een bezoek aan de Flying
Angel Club, voor de gezelligheid, om TV te kijken, te e-mailen, te
telefoneren en voor pastorale en sociale ondersteuning. De bemanningen
van de schepen zijn zeer internationaal samengesteld, blijven lang op zee
en zijn maar kort in de havens. De Mission voorziet in een grote behoefte.
Er is wel eens voorgesteld de Synode niet op een werkdag, maar op een
zaterdag te houden. Er was toen geen meerderheid voor.
Nu kwam de gedachte weer op. Een snelle peiling bij hand opsteken liet
zien, dat het draagvlak voor de zaterdag gegroeid was.
Dus: volgend jaar op zaterdag?
Net voor het einde van de Synode kwamen de Adventboekjes voor de
parochies aan. Deze boekjes dienen de 'Publiciteit', maar ook en vooral
'Vorming en Toerusting' van alle gelovigen.
En ten allerleste kregen de synodalen een plant - een Jun.chin. 'Stricta' mee, die de persoonlijke en kerkelijke groei moet symboliseren. In 2010
moeten de planten weer getoond worden en zal de groei zichtbaar en
meetbaar moeten zijn.
Dan zijn nu wij, parochianen van Adelbertus en Engelmundus, aan zet om
het beleid van de notities uit te voeren.
Voor meer informatie: de website van de kerk: www.okkn.nl
Fiete Smit-Maan
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BERICHTEN VOOR DE

ENGELMUNDUSPAROCHIE
Kerkdiensten
Woensdag om 9 uur mis, zaterdag om 19 uur vesper (avondgebed) en
zondag 10 uur eucharistieviering met kinderkerk.
Op 27 januari en 3 februari ook crèche (kinderen van 0-4 jaar).
Tussen haakjes de bladzijden in het groene boek, het lectionarium.
27 jan. 10.00 uur 3de zondag na Epifanie (42) oecumenische viering
met PKN en RKK in onze kerk.
3 feb. 10.00 uur Opdracht van de Heer in de Tempel/Maria Lichtmis
met kaarsenwijding (508)
6 feb. 19.30 uur Aswoensdag, eucharistieviering met asoplegging,
begin van de vastentijd/veertigdagentijd (57)
10 feb. 10.00 uur 1ste zondag van de veertigdagentijd (59)
17 feb. 10.00 uur 2de zondag van de veertigdagentijd (62)
24 feb. 10.00 uur Feest van de apostel Matthias (510)
2 mrt. 10.00 uur 4de zondag van de veertigdagentijd (68)
9 mrt. 10.00 uur 5de zondag van de veertigdagentijd (71)
15 mrt. 19.00 uur Dienst van boete en vergeving
16 mrt. 10.00 uur Palmzondag, intocht van de Heer in Jeruzalem,
palmwijding (74)

Website: engelmundus.okkn.nl
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In memoriam Wieger Vellinga
In de feestvreugde van de maand september was hij al zwaar ziek.
Maar hij deed gewoon wat van hem verwacht werd. Hij zeurde niet en
ging gewoon door, al was duidelijk dat hij niet helemaal goed in zijn vel
zat.
Wieger was secretaris van het kerkbestuur. Maar hij deed niet alleen
het secretariaat, hij bestuurde ook actief mee, en ja, Wieger was een
Fries, dus als hij een mening had, bleef hij daarbij. Maar we kwamen er
altijd wel uit. Hij was lid van het parochiekoor, van de mannenvereniging, secretaris van de begrafenisvereniging, en jarenlang de
regisseur van de spelgroep van Aktiva. Op Wieger kon je bouwen. Je
had vertrouwen in hem. Hij was een steunpilaar van onze
gemeenschap.
Het kwam hard aan toen wij korte tijd later hoorden dat hij in het
ziekenhuis weinig opwekkende berichten had gekregen. De verbinding
tussen alvleesklier en gal zat verstopt. Hij moest gauw geopereerd
worden. Begin december ging hij naar het ziekenhuis voor de operatie.
Wij wisten dat het een zware operatie zou worden maar toch waren wij
hoopvol. En dan dit! Weken van vrees en hoop. Het viel allemaal tegen.
Elke dag weer nieuwe en andere berichten uit het ziekenhuis. Soms
ging het twee stappen vooruit en een stap terug en dan weer een stap
vooruit en twee stappen achteruit. In de kerstnacht was het voorbij. De
strijd was gestreden. Wieger heeft deze wereld ingeruild voor het verblijf
bij onze Schepper en Vader. In de nacht dat wij in de kerk de geboorte
van Jezus Christus vierden, werd Wieger geboren voor de eeuwigheid.
Ik heb het nu de hele tijd over het gemis van Wieger voor de parochie,
de mensen om hem heen, maar Wieger was ook echtgenoot, vader en
opa, van Corrie, de kinderen en kleinkinderen. Zij moesten door een
diep dal: elke dag naar het ziekenhuis, naast Wieger staan en vechten
voor zijn leven, en dan toch - schijnbaar - een nederlaag lijden. En toch
kun je zeggen: weliswaar is een „slag‟ verloren, maar niet de „oorlog‟.
Wieger blijft met jullie en met ons verbonden ten eerste door de
herinnering, maar vooral in Jezus Christus over de kloof van de dood
heen, totdat wij elkaar ooit weerzien.
Mede namens het kerkbestuur, pastoor Harald Münch
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Wat een verschil! In de nacht van Oud- op Nieuwjaar overleed Agatha
van Emmerik-Schol , 89 jaar oud. Zij ging de afgelopen tijd langzaam
maar zeker achteruit, maar er was geen sprake van strijd. Zo is zij
vredig in de nacht overgegaan naar de andere kant van ons bestaan.
Agatha was niet iemand met een groot sociaal netwerk om zich heen,
maar zij had een aantal trouwe mensen die haar tot op het laatste
moment hebben begeleid. Zij werd gewoon gerespecteerd om wie ze
was: een trouwe gelovige, die waardig is heen gegaan naar haar
Schepper.
Pastoralia
Hoe verschillend is toch het leven. Sommigen moeten gaan en willen
niet en anderen zijn bereid maar kunnen nog niet gaan. Zo gaat het
blijkbaar met Guurtje Gouda-Blok uit de „Moerberg‟. Op 30 december
ontving ze de ziekencommunie in het „Rode-Kruis-Ziekenhuis‟ te
Beverwijk. Ze nam die dag op een waardige manier afscheid van alle
kinderen en kleinkinderen. Ze was klaar om te gaan. En nu? Ze vertoeft
ondertussen weer in de „Moerberg‟. Herstellen van haar heupbreuk zal
ze niet meer helemaal. Maar haar is nog een „geschud maat aan tijd‟
gegeven.
Op het moment dat ik deze regels schrijf vertoeft Tina Schager in het
Boerhavehuis in Haarlem om te herstellen van een herseninfarct. Het
gaat duidelijk vooruit. Ze is niet meer verlamd en ze heeft haar spraak
weer terug.
Jan Groen ligt in het Elizabethgasthuis voor verder onderzoek aan zijn
blaas.
Daarnaast zijn er aantal mensen in onze parochie die in de afgelopen
weken hun behandeling hebben beëindigd of zijn geopereerd en nu op
de definitieve uitslag wachten of moeten herstellen: Martin Gouda, Jan
Visser, Hannie Kramer, Jannie Stam-Wijker, Maartje JannemanGravemaker – Maartje revalideert in Velserduin.
Het was even spannend voor de moeder maar toen mochten toch de
champangeflessen knallen in de huizen van de familie Tol. Han en
Nelleke zijn voor de eerste keer opa en oma geworden en wel een jong
grootouderpaar. Bram en Chantal hebben op 3 januari een zoon
gekregen: Dido Cornelis Tol. Van harte gefeliciteerd en wij wensen die
kleine aardbewoner alle zegen voor zijn verder levensweg toe.
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“De grote Stilte” op 7 maart
In het vorige Kruispunt had ik verteld, dat wij op de avond van
aswoensdag na de mis de film De grote stilte in de Bolder wilden
draaien. Deze filmavond is verplaatst naar vrijdag 7 maart om 20.00
uur in de Bolder. Over de inhoud van deze film heb ik al in het vorige
Kruispunt gesproken. Deze film is echt een uitdaging.
Waagt u het erop, en komt.

Oecumenische vieringen
Voor Kerst gingen de dominees Wim Zaagsma en Sylvia Neufeglise en
ik om de tafel zitten en hebben we afgesproken te proberen in de
toekomst in IJmuiden-West drie oecumenische vieringen per jaar te
realiseren. Het is de bedoeling dat de Rooms-Katholieke Pieterkerk ook
meedoet en dat op de zondag van de oecumenisch viering de twee
andere kerkgebouwen dicht gaan. Voor dit jaar hebben wij als volgt
afgesproken:
Zondag 27 januari om 10.00 uur in de Engelmunduskerk
(gebedsweek voor de eenheid),
Zondag 1 juni om 10.00 uur in de Pieterkerk,
Zondag 28 september om 10.00 uur in de
Ichthuskerk
(gebedsweek voor de vrede).
Volgens afspraak ben in nu bezig een liturgieboekje met de vaste
gebeden te maken, dat wij dan steeds zullen gebruiken. Op een
inlegvelletje komen dan de wisselende schriftlezingen en gezangen te
staan. Als vaststaande liturgie maken wij gebruik van de zogenaamde
Limaliturgie. In de jaren tachtig hebben een aantal theologen namens
de Wereldraad van Kerken in de stad Lima een liturgie geschreven, die
voor alle kerken aanvaardbaar is en tevens zo dicht mogelijk bij de
oorspronkelijke christelijke liturgie staat. Dat is dus de zogenaamde
Limaliturgie geworden. Wij vonden het leuk om een liturgie te hebben,
die voor allen nieuw is, en die alle kerken in de Wereldraad van de
Kerken met elkaar delen. Anders blijft toch het gevoel bestaan, bij de
andere kerk te gast te zijn. Maar nu zijn wij echt samen in gebed
rondom het brood en het woord bijeen.
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Uit de liturgie
Woensdag 6 februari is het weer zo ver: de vastentijd begint. Vandaag
noemen wij deze tijd van opgaan naar de Goede Week veertigdagentijd. Dit woord zegt alleen iets over de duur maar niets over de
inhoud van deze tijd. Vastentijd zegt meer: een tijd waarin je probeert
je meer vast te maken aan God. Door gebed en onthouding van dingen
die jou misschien in hun greep hebben. De kerk geeft geen
voorschriften meer wat je moet laten, maar dat betekent niet dat alles
kan en mag. Alleen de verantwoordelijkheid wordt bij ieder persoonlijk
gelegd.
Wij in ons gezin kijken in de vastentijd geen televisie en drinken geen
alcohol, snoepen niet en lezen met elkaar uit de Bijbel. Maar dat kan
iedereen zelf invullen. Het gaat erom dat de tijd ons niet door de vingers
glipt en gewoon verdwijnt. De tijd is ons gegeven om er gebruik van te
maken op onze weg van het geloof: in Christus dichter naar God en
naar elkaar toe te groeien.
Uiteraard is het zeer belangrijk dat wij niet wegblijven uit de vieringen
van onze parochie.
Daar ontmoeten wij het Woord van God dat Christus is, in de vele
woorden geschreven en gesproken door mensen, en worden wij
gevoed door het Woord in de gedaante van brood en wijn. En deze
eerste viering van deze vastentijd van veertig dagen is de asoplegging
op woensdag 6 februari om 19.30 uur. Het vergankelijke vergaat tot as
om voor het onvergankelijke dat van boven komt ruimte te maken.
Dan is er alle zondagen feest in de kerk. Ik bedoel geen carnaval maar
de vreugde van het hart omdat de Heer in ons midden is.
Maar voor één dienst wil ik wel bijzonder de aandacht vragen:
op zaterdag 15 maart is er om 19.00 uur i.p.v. de vesper de dienst
van boete en vergeving in onze kerk.
Op de vooravond van Palmzondag bereiden wij ons hart om gereinigd
de Goede Week in te gaan.
Het is nog een beetje vroeg maar ik wil u en al uw kinderen en kleinkinderen enzovoort toch al uitnodigen voor de feestelijke viering op de
eerste Paasdag. Wij zullen dan weer een bijzonder oog voor de
kinderen hebben. En na afloop van de viering is er weer paaseieren
zoeken in de kerk.
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Ik vind het leuk als mensen mij vragen over gebruiken in de liturgie,
want dan heb je tenminste het gevoel dat er iemand oplet. Zo ontving ik
van de week een e-mail met wat vragen over het gebruik om het
evangelieboek voor het voorlezen te bewieroken. Hier mijn uitleg:
Tijdens het Halleluja komen de misdienaars met het wierookvat en het
wierookscheepje naar de priester. Hij legt onder gebed de wierook op
de brandende kooltjes in het wierookvat. Dan gaat hij naar de lezingambo en zegt tegen de mensen: 'De Heer zij met u', de gemeente
antwoordt: 'En met uw geest', de priester zegt: 'Lezing uit het evangelie
naar …' terwijl hij en alle anderen in de kerk een klein kruisje op hun
voorhoofd, mond en borst maken. De betekenis daarvan is dat wij het
Woord dat Christus ons gebracht heeft en dat in de bijbel is neergelegd,
met een open geest willen ontvangen, met de mond belijden en het
vooral trouw in ons hart bewaren. Daarna antwoorden de mensen: 'U,
Heer, zij glorie.' Zij prijzen niet de priester, maar Jezus, hij is bedoeld
met „Heer‟, omdat hij door het woord van het evangelie tot ons spreekt.
Terwijl de mensen dit antwoord geven, bewierookt de pastoor het boek
waaruit hij het evangelie gaat voorlezen. De reden daarvan is, dat hij
door het symbool van de wierook de woorden van de mensen op dit
moment wil bevestigen en versterken. Samen, zij met de woorden: 'U,
Heer, zij de glorie', en hij met de wierook, prijzen de Heer die tot ons wil
spreken.
Een tweede vraag werd aan mij gesteld waarom ik soms een bepaald
eucharistisch gebed een paar keer achter elkaar gebruik en niet elke
zondag een ander gebed. De reden is dat voor bepaalde tijden van het
kerkelijke jaar qua sfeer bepaalde eucharistische gebeden beter
passen. Zo maakte ik in de adventstijd gebruik van eucharistisch gebed
vier. In dat gebed leeft sterk een gevoel van verwachting en hoop,
precies de sfeer die bij de advent past: wachten op de geboorte van
Jezus.
In de veertigdagentijd zal ik gebruik maken van gebed vijf. Een gebed
dat soberder is en de kleinheid van de mens voor zijn Schepper en
Redder naar voren laat komen. In de paastijd, dat zijn de zondagen van
Pasen tot Pinksteren past, volgens mij, gebed negen goed. Als u meer
over de eucharistische gebeden wilt weten, moet u maar achter in het
rode kerkboek kijken op de bladzijden 1114 en 1115.
En derde vraag kwam bij mij binnen: Waarom ik zoveel Heiligen op
woensdag herdenk? Omdat zij op onze liturgische agenda staan. Als u
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achter in het rode kerkboek kijkt, ziet u vanaf bladzijde 1090 voor alle
maanden van het jaar op bepaalde dagen de namen van heiligen opgenoemd. Voorin in het kerkboek vindt u dan bijzondere gebeden voor
deze mannen en vrouwen, en als zij echt belangrijk zijn, dan hebben zij
zelfs bijzondere lezingen uit de bijbel, die achter in het groene lectionarium zijn afgedrukt. Door deze feesten te vieren, doorbreek je de routine
van alsmaar de zelfde missen. En sommigen van deze mannen en
vrouwen hebben wel heel erg interessante levensverhalen, die ons ook
nu nog kunnen inspireren. Daarom lees ik ook altijd een korte levensbeschrijving voor de woensdagochtendmis voor. Maar wat nog veel
belangrijker is, ook deze heilige mannen en vrouwen horen bij de kerk.
Op hun schouders staan wij in het geloof. Zonder hen zouden wij niet
zijn wie wij zijn. En zij kijken nu vanuit de hoge op ons neer en zijn met
ons begaan. De scheiding ven levenden en doden is alleen maar een
tijdelijke verwijdering en geen scheiding voorgoed. Allemaal leven wij in
Christus, wij hier, zij daar.
Pastoor Harald Münch
Gabriël moet weer luiden! (hernieuwde oproep)
De vloerconstructie van de klokkenzolder in de toren is vervangen. De
klok kan weer luiden.
Het kerkbestuur had Pronk Bouwbedrijf BV opdracht gegeven de
vloerconstructie te herstellen en heeft € 23.430,- betaald, € 3.000
minder dan het geoffreerde bedrag (incl.). Dit door toedoen van onze
technische kerkmeester Theo van Kouteren.
Deze onvoorziene restauratie doet een aanslag op de financiële reserve
van de parochie. Het kerkbestuur vraagt u dringend om alsnog een
extra bijdrage.
Uw bijdrage kunt u storten op bankrekening 56.49.11.275 onder
vermelding van “klokkenzolder”.
Begin januari had het kerkbestuur een kleine € 2.000,- ontvangen en
dat is een beetje teleurstellend. Het is toch ons kerkgebouw!
Bij voorbaat hartelijk dank!
Jaap Wijker
Voorzitter KB-HE
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BERICHTEN VOOR DE

ADELBERTUSPAROCHIE
Kerkdiensten
03-02 10.00 uur
06-02 19.30 uur
10-02 10.00 uur
17-02 10.00 uur
24-02 10.00 uur

02-03 10.00 uur
09-03 10.00 uur
16-03 10.00 uur

3e zondag na Epifanie
Quinquagesima (blz. 44)
Aswoensdag (blz. 57)
1e zondag van de veertigdagentijd
zondag Invocabit (blz. 59)
2e zondag van de veertigdagentijd
zondag Reminiscere (blz. 62)
3e zondag van de veertigdagentijd
zondag Oculi (blz. 64)
4e zondag van de veertigdagentijd
zondag Laetare (blz. 68)
5e zondag van de veertigdagentijd
zondag Iudica (blz. 71)
Palmzondag (blz. 74) - KINDERKERK

website: www.adelbertuskerk.nl
Koffiedrinken
Er is koffiedrinken na de kerkdiensten van 3 februari, 17 februari,
2 maart en op 16 maart (Palmzondag).
Bijzondere collectes
De extra collecte zal in deze periode het vastenoffer van onze landelijke
Oud-Katholieke Kerk ten bate van de Daughters of St. Mary zijn, een
vrouwencongregatie in de koptische kerk van Egypte die zich het lot van
gehandicapten in hun omgeving aantrekken en daarnaast nog een
christelijk dorp aan de Nijl ondersteunen. Lees ook verder in dit nummer
van het KRUISPUNT en let op eventuele mededelingen!
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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).
Vanuit de Adelbertus-pastorie
De kerstvieringen in de Adelbertuskerk maar ook de bijeenkomst van de
vrouwenvereniging in de Advent waren voor mij goede ervaringen. Ik
heb genoten van de versiering in de kerk, het kerstbrood en het gevoel
van verbondenheid rondom deze dagen. Ook de vele kaarten en goede
wensen hebben Frans en mij goed gedaan en bewezen dat de
Adelbertus is zoals in haar logo staat: “open en gastvrij”.
Het is dit jaar maar een zeer korte periode tussen de kerst en het begin
van de veertigdagentijd op 6 februari. Je moet ook als pastoor en liturg
zeer snel kunnen overschakelen in 2008! Ik hoop dat het ons als
parochie lukt om een goede en zinvolle voorbereidingstijd op het
hoogfeest van Pasen te hebben.
Met ons vastenoffer willen we als oud-katholieken dit jaar onze
verbondenheid met de wereldkerk tot uitdrukking brengen: De
opbrengst is bestemd voor twee projecten in de koptische kerk van
Egypte, elders in dit nummer leest u meer over de concrete doelen. De
koptische kerk in Egypte hoort bij de oudste christelijke kerken van de
wereld en werd volgens de traditie gesticht door de evangelist Marcus in
Alexandrië. Tot op de dag van vandaag staan zijn opvolgers aan het
hoofd van deze kerk. Ongeveer 10 procent van de Egyptenaren zijn van
koptische afkomst maar hun toekomst staat onder druk omdat de
militante Islam ook in Egypte van zich doet spreken. In ons land zijn er
onder meer in Amsterdam twee koptische gemeenten.
Als van Rome onafhankelijke kerk zijn de kopten via de Wereldraad van
Kerken al lang met ons verbonden. Met ons vastenoffer kunnen we
duidelijk maken dat het lot van medechristenen ons niet onverschillig
laat. Daarbij gaat het – zoals ook uit het werk van de zusters in Egypte
duidelijk wordt – niet zo zeer om christenen boven moslims te steunen
maar om een getuigenis van de christelijke boodschap te midden van
de armsten in de samenleving.
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De veertigdagentijd is ook een periode om binnen de eigen gemeenschap extra naar elkaar om te zien: Mocht u iemand weten die wellicht
extra aandacht van de pastoor nodig heeft laat het mij dan weten (na de
dienst of via 0255-510771).
Een hoogtepunt in het jaar is altijd de bazaar van onze parochie op de
helft van de veertigdagentijd op zondag Laetare, dit jaar op zondag
2 maart. De bazaarcommissie is al lang weer druk bezig en met hopelijk
zeer velen zullen we dan ook na de mis naar de Abeel trekken om te
zien wat alle stands en natuurlijk het “rad van avontuur” ons te bieden
hebben.
Met een hartelijke groet vanuit de Wilgenstraat,
Robert Frede, pastoor
In memoriam Johanna Jacoba Buis-Zwart
Op 5 december jl. overleed vrij plotseling na te zijn voorzien van het
sacrament van de ziekenzalving in het RKZ in Beverwijk Johanna BuisZwart, weduwe van Cornelis Zwart op de leeftijd van 74 jaar. Johanna
Buis was een trouwe en toegewijde parochiane die zich thuis voelde in
de Adelbertusparochie.
Met haar gezin woonde zij vele jaren in Beverwijk, de laatste jaren na
de dood van haar man alleen. Een grote vreugde was voor haar haar
kleinzoon Sijmen. Op maandag 10 december vond de avondwake
plaats en op dinsdag 11 december begeleidden wij haar na de uitvaartdienst vanuit de Adelbertuskerk naar de crematieplechtigheid in
Driehuis-Westerveld.
Moge zij rusten in de vrede van de Heer en haar gedachtenis zij ons tot
een zegen!

Oecumenische vespers in de veertigdagentijd
Evenals in 2007 zullen ook dit jaar weer oecumenische vespers vanuit
de samenwerkende kerken in IJmuiden Oost, Velsen Zuid en Driehuis
worden gehouden.
De vespers zijn telkens op woensdag en beginnen om 19.00 uur in de
(Protestantse) Engelmunduskerk in Velsen-Zuid.
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Thematisch willen wij ons met de “zeven laatste woorden van Jezus
Christus” bezig houden, dat zijn de laatste woorden die Jezus volgens
de evangelisten aan het kruis sprak.
Pastoor Frede zal op 13 februari in de eerste vesper voorgaan.
De overige data zijn 20 en 27 februari, 5, 12 en 19 maart telkens om
19.00 uur. Het is de bedoeling dat u uiterlijk om 19.30 uur weer huiswaarts kunt gaan.
Gemeenteavonden in de veertigdagentijd
Voor deze veertigdagentijd zijn er twee inhoudelijke gemeenteavonden
gepland om als parochiegemeenschap ook eens anders dan op zondag
bij de koffie met elkaar in gesprek te raken.
Woensdag 19 februari zal pastoor Frede om 19.30 uur in het
Adelbertuscentrum over de zogenoemde “Zweedse gebedskralen”
spreken. Het gaat hierbij om een soort rozenkrans (een kleine ketting)
met verschillend gekleurde kralen. De kleur en ook de grootte van de
kraal zegt iets over de betekenis of de gedachte die de gebruiker tijdens
het bidden of mediteren met de ketting aan de kraal kan geven. Het
geheel is ontwikkeld door een Zweedse Lutherse Bisschop die tijdens
een onvrijwillig oponthoud (vanwege storm) op een klein Grieks eiland
probeerde rust te vinden om te kunnen bidden en zijn gedachten te
ordenen. De gebedskralen verheugen zich sinds een aantal jaren ook in
Nederland in een grote populariteit.
Wellicht een mogelijkheid met een eigentijdse vorm van spiritualiteit
kennis te maken.
Woensdag 4 maart zal pastoor Joop Albers onze gast zijn. Hij zal over
zijn ervaringen na het eerste halfjaar als “airport-chaplain”, luchthavenpastor, op Schiphol praten. Pastoor Albers zal vertellen over zijn
pastorale ervaringen met reizigers uit verschillende landen en culturen
maar ook over de “dagelijkse gang van zaken” voor zover die op een zo
groot en internationaal vliegveld bestaat.
De avonden beginnen met een kort avondgebed en worden dan in het
Adelbertuscentrum vervolgd.
Het kerkbestuur hoopt op een goede opkomst tijdens deze
gemeenteavonden. Voor meer informatie kunt u terecht bij pastoor
Frede.
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ALGEMENE BERICHTEN
Voorjaarskamp
Van 1 tot en met 4 mei organiseert de Bond van Oud-Katholieke
Vrouwen het 31e voorjaarskamp op camping de Banken te Zeewolde.
Het thema van dit kamp is „vormen‟.
Iedereen is welkom, jong en oud, gezinnen en alleenstaanden.
Informatie en opgave bij: Marijan Korstanje, tel. 06-14430030 (na 20.00
uur) of per e-mail: voorjaarskamp@hotmail.com
Zie ook: www.voorjaarskamp.nl
Jeugdkampen
Van 19 t/m 26 juli wordt dit jaar het Landkamp gehouden voor
deelnemers van 8 t/m 14 jaar. Kosten € 60,-- per persoon.
Van 2 t/m 9 augustus wordt het Zomer Aktiviteiten Kamp gehouden voor
deelnemers van 15 t/m 17 jaar. Kosten € 100,-- per persoon.
Van 5 t/m 12 juli wordt het 18+ kamp gehouden. De kosten hiervan
bedragen € 185,-- per persoon inclusief.
Voor meer informatie zie: www.okjeugdkampen.nl
Om te zingen naar de ICHTHUSkerk
Op zaterdag 16 februari 2008 is er weer een avond “Om te zingen naar
de kerk” in de Ichthuskerk aan de Snelliusstraat 40 in IJmuiden.
De avond begint om 19.30 uur en de kerk is om 19.00 uur open.
Aangepaste gezinsdienst
Op 3 februari vindt deze dienst plaats in de Laurentiuskerk aan het
Fidelishof te IJmuiden. De aanvang is om 15.00 uur.
Voorgangers zijn ds. W. Westerveld en pastor E. Wigchert.
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Adelbertus Vrouwenkontakt
Oec.Pastoraal Café R.K. Engelmunduskerk
O.K. Mannenclub
Thema-avond in het Adelbertuscentrum
Aktiva, lezing pastoor H. Münch
Bazaar Adelbertus Vrouwenkontakt
Thema-avond in nhet Adelbertuscentrum
Film „de grote Stilte‟ in de Bolder
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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 27 februari 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 maart 2008.
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