PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND
Jaargang 53, nummer 7
januari/februari 2012
Aan het volk van God bij
Sint Adelbertus en Sint Engelmundus ……..

Stel Jezus staat voor je . . .
We hebben net de feesten rondom Kerstmis achter de rug en maken ons
op voor Aswoensdag. We zitten in een soort tussentijd. Allemaal prima.
Maar het gaat niet in de eerste plaats om de feesten en een sfeervolle
kerk. Het gaat om Hem, aan wie wij wekelijks herinnerd worden.
Stel, dat Hij, in plaats van in de herinnering, plotseling in levenden lijve
voor ons staat.
Hoe zou ik reageren?
Zou ik dat überhaupt willen?
Velen denken: er zal wel iets zijn tussen hemel en aarde.
Er is iets met het idee dat er een God bestaat. Maar wat, dat weten we
niet precies. Daar praat je ook niet zo gauw over. Iedereen moet dat voor
zich zelf maar uitmaken – maar graag binnen zijn eigen kamer.
Een algemeen en vaag godsbesef wordt geaccepteerd, maar een geloof
met consequenties tracht men te vermijden.
Maar toch: „religie light‟ wordt niet gevraagd, alleen een duidelijke
belijdenis van Jezus Christus. Daarin alleen krijgt het christelijke geloof in
God een duidelijk profiel en verdwijnen wij niet in een zee van vage
spiritualiteit.
Jezus zegt „ik ben de weg, de waarheid en het leven‟.
De waarheid ontmoeten we dus in de gedaante van een persoon, Jezus.
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Jezus leren we in de evangeliën niet kennen als een genie, een
„supermens‟. Hij valt in het begin bijna niet op. Hij is buitengewoon
gewoon. Hij is van eenvoudige afkomst. Hij heeft in zijn joodse vaderland
nooit carrière gemaakt. Hij heeft rang noch naam. Hij heeft nooit een boek
geschreven. Hij heeft alleen korte tijd meegedaan in het openbare leven.
Maar hij is wel de stichter van een wereldreligie! Zijn naam wordt
genoemd in het rijtje van Mohammed en Buddha. Deze hebben
geprobeerd voor de mensen een toegang tot God te banen.
Maar Jezus staat ervoor in, dat God zich een toegang tot de mensen
baant.
Niet ver boven ons verheven – maar op ooghoogte. Hij is de aardse plaats
van God, zijn menselijke gezicht. Hij heeft ervoor gezorgd dat God te
verenigen is met ons gewone mensen. Hij ging daarvoor tot het uiterste,
tot in de minste hut. Want hij wilde God redden vanuit het zwakste punt,
vanuit de minste mens.
Hij ging naar de zondaars en zondaressen, naar de melaatsen en verloren
zonen en dochters. Hij heeft het bewijs van zijn goddelijkheid niet geleverd
door met een majestueus gebaar eventjes alles te regelen, maar door de
broeder van de geringste te worden. Hij ging aan tafel met hen die zich
geen stijlvol leven kunnen permitteren.
Hoe zou het zijn, als Jezus in levenden lijve voor ons zou staan?
Zouden we Hem herkennen?
Jezus wil geen fans maar navolgers.
De waarheid van zijn leven wil ons aansporen op weg te gaan.
Met vriendelijke groet en tot ziens,
Harald Münch
pastoor
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BERICHTEN VOOR BEIDE PAROCHIES
Gespreksavonden rondom “Oud- en Nieuw-Katholiek”
van Joris Vervammen, aartsbisschop van Utrecht
Afgelopen najaar verscheen van Joris Vercammen het boek “Oud- en
nieuw-katholiek” met als ondertitel de spirituele zoektocht van die andere
katholieken, waarin de aartsbisschop over heden en verleden van onze
kerk als gelovige gemeenschap te midden van onze tijd nadenkt.
Tijdens een viertal avonden willen we het boek met elkaar lezen en
bespreken.
De eerste avond is gehouden op 05-01 in het Adelbertuscentrum maar
omdat er weer telkens andere vragen n.a.v. het boek aan de orde komen
is het dus goed mogelijk om nu nog deel te nemen.
Het boek is door de bisschop bewust zeer toegankelijk geschreven. Alle
vragen zijn mogelijk en worden tijdens de avonden besproken!
De pastores Münch en Frede begeleiden deze avonden.
De komende avonden zijn op:
Donderdag 19-01-12 (De Bolder)
Donderdag 02-02-12 (Adelbertuscentrum)
Donderdag 16-02-12 (De Bolder)
We beginnen telkens om 20.00 uur.
Het boek is verschenen bij Valkhof Pers (ISBN 978 90 5625 353) en
verkrijgbaar in de boekhandel of via de webshop van www.okkn.nl
Met vragen kunt u zich richten tot pastoor Robert Frede (tel. 0255-510771
of 06-22920471).

Aswoensdag in de IJmond-parochies
Ook dit jaar is er door de pastores weer een bekende gastspreker
gevraagd om tijdens de eucharistieviering op Aswoensdag te gaan
preken. Dit jaar zal Jean Jacques Suurmond onze gast zijn. J.J.Suurmond
is predikant in de PKN maar bij een breder publiek bekend als columnist
bij het landelijk dagblad TROUW waar hij met name in de bijlage “de
verdieping” schrijft. Zijn columns genieten veel waardering ook buiten de
kerkelijke kring.
Aangezien zijn echtgenote ds. Marianne Vonkeman predikante in de
Velserbroek is zijn zij ook hier woonachtig. De pastores zijn verheugd dat
hij op onze uitnodiging wilde ingaan.
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Aansluitend op de viering zal hij met ons in de Bolder over zijn preek
napraten.
Een goed begin voor de veertigdagentijd in onze beide parochies!
De viering begint om 19.00 uur in de kerk van de H. Engelmundus, de
Adelbertuskerk blijft gesloten.
4e Theologenlezing voor leken in Haarlem
Na een pauze van twee maanden wordt de reeks theologenlezingen in
Haarlem voortgezet op 20-2-2012 om 20.00 uur, Kinderhuissingel 76.
Mgr.dr.Joris Vercammen, Aartsbisschop van Utrecht en docent aan het
Oud-Katholiek Seminarie is aan de beurt met een lezing over zijn
voorganger mgr.Henricus Loos (1813-1873):
Katholiek geloof opnieuw ontdekken
Mgr.Vercammen heeft net zelf een boek geschreven over „Oud- en Nieuw
Katholiek; De spirituele zoektocht van die andere katholieken‟ (waarmee
de oud-katholieken bedoeld zijn).
Tijdens het episcopaat van mgr.Loos ging het kerkelijke leven zijn rustige
gangetje. Tot Rome nieuwe dogma‟s ging afkondigen en een concilie
bijeenriep.
Is de Roomse kerk met de nieuwe geloofsartikelen nog wel katholiek? De
oud-katholieken in Duitsland en Zwitserland klopten aan bij de
Nederlandse. Zijn zij katholiek? Kan katholiek los van Rome zijn?
Wat beoogt mgr.Vercammen nu met zijn boek over „katholiek-zijn‟?
Aanknopingspunten genoeg voor een spannende lezing.
Na deze zijn er nog lezingen van drs.Wietse van der Velde op 26 maart en
prof.dr.Peter-Ben Smit op 23 april.
Het boek van Vercammen wordt in nog drie avonden besproken in de
IJmond: op 19 januari en 16 februari in De Bolder, op 2 februari in het
Adelbertuscentrum.
De drie pastoors leiden het gesprek.
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Informatie-avond KASKI
Op 30 december 2011 zou er een informatieavond plaatsvinden over het
onderzoek door het KASKI-instituut van de Radboud universiteit in
Nijmegen onder een groep IJmuidense parochianen.
Door ziekte van onze begeleidster vanuit het KASKI ging de avond op 30
december 2011 niet door.
De informatieavond zal nu plaatsvinden op vrijdag 3 februari 2012 om
20.00 uur in het Adelbertuscentrum.
Graag nodigen wij u voor genoemde bijeenkomst uit.
Wij hopen in ongeveer een uur informatie te verstrekken en uw vragen te
beantwoorden.
Met vriendelijke groet,
Pastoor Harald Munch
Pastoor Robert Frede
De leden van de stuurgroep
Dankbetuigingen
Mede namens mijn vrouw dank ik de parochianen van beide IJmuidense
parochies, die ons een Kerst- en Nieuwjaarskaart stuurden. Het is goed
dat wij weten niet te worden vergeten.
Wij wensen alle lezers van het Kruispunt een Gezegend 2012.
Met vriendelijke groeten,
Em.-pastoor W.H. de Boer

Voor de blijken van belangstelling in de vorm van telefoontjes, kaarten,
bloemen en – heel belangrijk – bezoek na mijn ongelukkige val, wil ik
iedereen heel hartelijk bedanken.
Het heeft me goed gedaan.
Corrie Gravemaker-Glas
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Collecte Diaconale Werkgroep IJmond
Op zondag 19 februari is de uitgangscollecte bestemd voor
“ZENDING OVER GRENZEN”.
Dit is een internationale en interkerkelijke hulporganisatie, die kleinschalig
en heel direct hulp biedt aan kwetsbare mensen in de zes armste landen
van Oost-Europa.
Nog steeds leeft het merendeel van de Oost-Europese bevolking in
schrijnende armoede. Hun toekomst is veelal uitzichtloos.
De organisatie heeft een christelijke grondslag, maar christen-zijn is geen
voorwaarde voor hulp.
Wel vereist, is een actieve opstelling van de mensen om zelf te proberen
hun situatie te verbeteren. Men moet ook een contract ondertekenen om
in aanmerking te komen voor hulp.
Meer informatie over de organisatie kunt U vinden op de website:
www.zendingovergrenzen.nl
Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw steun.
Jan van der Leek

Roxanna naar Guatemala
Op de bankrekening van DWIJ is voor het vrijwilligerswerk, dat Roxanna
Fortman gaat doen in het sociale ziekenhuis Santo Herma-no Pedro in
Antigua, tot nu toe € 355 ontvangen. De opbrengsten van de DWIJcollectes in de Adelbertus- en de Engelmunduskerk en van de verkoop
van de waxinelichthouders zijn nog niet bekend. Roxanna vertrekt begin
februari naar Midden-Amerika.
Nagekomen bijdragen voor het werk kunnen nog overgemaakt worden op
de rekening van DWIJ met vermelding van „Roxanna‟.
In een van de komende Kruispunten hopen we, dat Roxanna zelf vertelt
over haar ervaringen en de besteding van het geld.
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Nog even Nasinteren

……

ja, gezellig!

De tijd ijlt voorbij, wij „schepselen‟ mee,
met ons hebben en houwen, in wel en in wee.
En drukdoende zijn w„ alras in de dagen gekomen,
dat we ginds Sinterklaas weer onze kant op zien stomen.
Of hij ons bezoekt, blijft nog even DE vraag:
de geest is wel gewillig, maar de „knip‟ wordt wat traag.
Want vooral in een tijd van recessie, als deze,
moet ook Sint zeer op zijn qui-vive wezen.
En met name in (Griekenland en) Spanje
wordt de leefstijl gemangeld, ontdaan van zijn franje.
Betekent voor ons, als ik ‟t vrij mag vertalen,
dat ook Sint en Piet de buikriem stevig aan moeten halen.
Maar LET WEL … met de hand „te‟ op de knip en de prijs „te‟ in ‟t vizier,
is het resultaat vaak een weggegooidgeld-souvenir.
…
Gelukkig voor ons, heeft Sint zonder blikken of blozen
weer de werkerskant van de twee keuzes gekozen
(Het is ‟t hart dat het maar niet laten kan,
van deze groot Goedheiligman)
Dus kwam hij weer met z‟n knecht bij ons op de koffie;
echter wel gekleed in een doodgewoon burgerkloffie.
En omdat Sint zelfs op zwartsel bezuinigen moet,
verscheen Pietermanknecht met een blanke toet.
…
De cakejes bij de koffie, Sints eerste gebaar
waren niet te versmaden maar kleiner dit jaar.
Op Sints verzoek bracht de groep weer als 8-stemmig koor,
op haar wijze de „5e-december-rapsodie‟ ten gehoor.
In een „adempauze‟ dat volgde was het Sint, die slechts sprak:
„Alle lof waardig, mannen!... Piet, geef mij nu maar de zak‟
…
En daar kwamen ze weer: 8 stuks in getal;
bepaald geen crisisgeschenk. (Geen symptoom van verval!)
8 ferme jongens, 8 stoere knapen,
door bakker Beeksma zeer wel geschapen!
Waarmee Sint de mannen a.h.w. deed weten,
dat hij ze nooit, maar dan ook nooit zal vergeten.
Ze keuvelden nog wat na over hun week‟lijkse werk,
over wijlen tante Annie, de pastoors en de kerk.
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Nog een dankwoord aan Sint en voor hij zou gaan,
boden de werkers hunnerzijds hem een attentie aan.
…
En al is dan een werkershart echt niet van steen,
‟t bleef verder op een „drogie‟, doch „gestaafd‟ gingen ze heen.
En aanvullend wensen wij u en elkaar
alsnog een gezegend en voorspoedig Nieuwjaar!
Namens de werkers van de Oud-Kath. Onderhoudsploeg
Westerbegraafplaats,
Jack V.

Driekoningenavond
Na een hartelijk welkom op 7 januari jl. met koffie/thee en een ouderwetse
lekkernij werden we via een app. op de telefoon in 3 groepen ingedeeld.
Deze groepen begonnen roulerend aan de spelletjesrondes. Leuke
spelletjes met o.a. een toren bouwen van marshmellows en spaghettistengels, ballen gooien in een mand via een vastgeplakte handdoek,
ballonnen in de lucht houden, legokarretjes maken via aanwijzingen van je
partner, die de tekening had maar je niet kon zien, etc.
Na een pauze met hapjes moesten we in de kerk briefjes met multiplechoice-vragen zoeken. Elk goed antwoord was een letter. Uiteindelijk
gaven deze letters een zin. Gelukkig kon je je even warm lopen in een
koude kerk.
Tot slot werden via foto‟s op een groot scherm per groep vragen gesteld
over vroegere gebeurtenissen uit het kerkelijk leven.
De organisatoren hebben er een goed verzorgde avond van gemaakt.
Wij hebben ons in ieder geval vermaakt.
Jan en Leni Karemaker
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Sexueel misbruik in de kerk - Waarom niet bij ons?
Het zal niemand ontgaan zijn, dat er in de Rooms-Katholieke Kerk lange
tijd en op veel te grote schaal sexueel misbruik van met name kinderen
plaats gevonden heeft.
Kunnen oud-katholieken er zeker van zijn, dat het in de Oud-Katholieke
Kerk niet voorgekomen is of voorkomt? Kindermisbruik onder strikte
geheimhouding?
Maar ook een pastorale relatie met een volwassene kan zich bedoeld of
onbedoeld in een ongewenste sexuele richting ontwikkelen. Er zijn
situaties denkbaar, waarin ook de pastor zich tot een ongewenste sexuele
relatie verleid voelt. Het zijn hoogst ongemakkelijke situaties, waar
slachtoffers en daders niet gemakkelijk over praten.
Terwijl je dat wel zou moeten doen om de situatie te kunnen veranderen.
Daartoe hebben zes kerken in Nederland een meldpunt voor
Sexueel Misbruik in Pastorale Relaties (SMPR) ingericht.
Het meldpunt is het IKON-pastoraat: tel. 035 – 621555 (op werkdagen van
9-17 uur); e-mail: pastoraat@IKON.nl; website: www.ikonpastoraat.nl
Via het meldpunt SMPR kunnen directe slachtoffers en daders hulp
krijgen om uit hun netelige situatie te komen, maar ook parochies en
gemeenten, waarbinnen het misbruik plaats vond.
Onthoud dit adres en hoop het nooit nodig te hebben!
Oproep voor huisraad
Soms bereiken de pastores hele concrete verzoeken om hulp: Mensen die
door omstandigheden een geheel nieuwe – en soms onverwachte – start
in het leven moeten maken doen een beroep op ons.
Uiteraard zijn daar, zij het op bescheiden schaal, fondsen voor en kan ook
de overheid soms wat doen, maar: Niet alles hoeft geld te kosten!
Op dit moment zijn we op zoek naar (gebruikt) huisraad en huishoudelijke
apparatuur (stofzuiger, koffiezetter, serviesgoed – eigenlijk bijna alles) om
iemand bij het inrichten van een nieuw huis en een nieuwe start te helpen.
Gevraagd zijn geen meubels wel andere gebruiksartikelen.
Heeft u iets dat u niet meer nodig hebt of weet u iemand die op dit
moment een huishouden moet ontmantelen door overlijden of verhuizing?
Meld het aan de pastores Münch (0255-515260) en Frede (0255-510771)
Bij voorbaat onze dank!
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VOORJAARSKAMP 2012
Van donderdag 17 mei t/m zondag 20 mei 2012 op groepskampeerterrein
„De Beugense Peel‟ in Landhorst

Informatie:
Kampgeld voor het hele kamp
Volwassenen
35 euro per persoon
Kinderen tot 10 jaar
25 euro per kind
Overnachtingskosten
8 euro p.p.p.n.
Stroomaansluiting
1 euro per dag
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Voorjaarskamp
Dit jaar organiseert de voorjaarskamp-commissie het 35e voorjaarskamp.
Een ontmoeting waar iedereen welkom is: jong en oud, gezinnen en
alleenstaanden.
Het thema van dit kamp is: „OK in beweging‟
Tijdens het kamp zijn er verschillende activiteiten. Soms zijn die voor
iedereen gezamenlijk, zodat alle deelnemers elkaar beter leren kennen,
soms is er een apart programma voor de volwassenen, de tieners en de
kinderen.
We proberen elk jaar een programma te maken waarbij iedere vorm van
samenzijn de revue passeert. Hierdoor is het programma vaak een mix
van discussie, ontspanning en gezellig samenzijn.
Naast de organisatoren van het programma hebben we ook een kookploeg, die elke dag voor lekkere maaltijden zorgt.
Iedere deelnemer/elk gezin brengt zijn eigen tent/caravan voor de overnachtingen mee.
Opgave vanaf 1 januari 2012 bij:
Anne de Rijk
Per mail: voorjaarskamp@hotmail.com
Of per telefoon 06-11474537 na 20.00 uur
Website: www.voorjaarskamp.nl
Vanwege de capaciteit zijn wij aan een maximum aantal deelnemers
gebonden.

11

BERICHTEN VOOR DE

ENGELMUNDUSPAROCHIE

Kerkdiensten
za.
zo.

21-01
22-01

19.00 uur
10.00 uur

wo.
za.
zo.
wo.
za.
zo.

25-01
28-01
29-01
01-02
04-02
05-02

09.00 uur
19.00 uur
19.00 uur
09.00 uur
19.00 uur
10.00 uur

wo.
za.
zo.
wo.
za.
zo.
wo.

08-02
1 1-02
12-02
15-02
18-02
19-02
22-02

09.00 uur
19.00 uur
10.00 uur
09.00 uur
19.00 uur
10.00 uur
19.00 uur

za.
zo.

25-02
26-02

19.00 uur
10.00 uur

vesper
oecumenische viering, koffiedrinken,
kinderkerk
eucharistieviering, koffie
completen
eucharistieviering, kinderkerk
eucharistieviering, koffie
vesper
Maria Lichtmis, eucharistieviering met
kaarsenwijding, kinderkerk, crèche, koffie,
eucharistieviering, koffie
completen
eucharistieviering, kinderkerk
eucharistieviering, koffie
vesper
eucharistieviering, koffie, kinderkerk
Aswoensdag, eucharistieviering met
asoplegging, gezamenlijke dienst in de
Engelmunduskerk, daarna „vastenavond‟
completen
eucharistieviering, kinderkerk

Website: www.engelmundus.okkn.nl, www.okkn.nl of ijmuiden.okkn.nl
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Berichten uit en voor de parochie
Wij kunnen op een mooie kersttijd terugkijken. De opkomst was duidelijk
beter dan vorig jaar, erg opvallend op de tweede kerstdag. Ontroerend
was het optreden van het jeugdkoor in de kerstnacht. In processie trokken
ze zingend naar het altaar en van daar met het Christuskind naar de stal.
En we hadden weer een fijn Driekoningenweekeinde. Op zaterdagavond
had de „werkgroep‟ een gezellige en ontspannende Driekoningenavond in
elkaar gezet, waaraan de jongeren bijdroegen met een quiz in en over de
kerk.
De volgende morgen hadden we een mooie gezinsviering waarin het
jeugdkoor onder leiding van Wim en Antoinette, en de kinderkerk met
onze „vertelster‟ Nanda een belangrijke rol speelden.
Uit de ziekenboeg kan ik melden dat Cees Lips en Jan Rill met succes
aan hun hart zijn geopereerd. Het waren zware ingrepen. Zij beginnen nu
aan een lang herstelproces. Wij zullen hen en hun families in gebed
begeleiden.
Op dinsdag 24 januari om 20.00 uur bent u allemaal weer uitgenodigd
voor de huiskamerkring. Wij komen bij elkaar bij Cocky Broek op de
Doorneberglaan 38, telefoon 0255-522210. Ook al bent u nog nooit
geweest, iedereen is altijd welkom (vooraf graag even bericht vanwege de
koffie en de stoelen). Deze keer praten we over de 10 geboden .
Het Taize-gebed van de gezamenlijke kerken in de gemeente Velsen
vindt plaats op de laatste dinsdag van de maand om 19.30 uur in de
Adelbertuskerk. Deze maand is dat de 31e januari. Deze keer gaat onze
lector Johannes van Riessen voor.
Ergens anders in deze Kruispunt vindt u een uitnodiging voor een
gezamenlijke gemeenteavond over het KASKI-project op 3 februari om
20.00 uur in de Adelbertuskerk.
De meeste mensen zijn zich er niet van bewust dat het kerstfeest niet met
Oudjaar of Driekoningen voorbij is. De kersttijd duurt 40 dagen en wordt
met het feest Maria Lichtmis afgesloten. Dit jaar vieren wij dit op zondag
5 februari om 10.00 uur in de kerk met kaarsenwijding en processie,
vooral voor de kinderen. Daarna is er koffiedrinken in de Bolder.
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Vorig jaar zijn wij er mee begonnen dat de twee oud-katholieke parochies
in de IJmond de veertig dagen durende vastentijd als voorbereiding van
de Goede Week en Pasen gezamenlijk beginnen op Aswoensdag . Dit
jaar hebben wij predikant J. Suurmond – bekend als schrijver van vele
boeken en columns in dagblad Trouw – gevraagd in de eucharistieviering
met aswijding en asoplegging te komen preken.
Na afloop houden wij de Vastenavond in de Bolder om met J. Suurmond
over zijn preek voor de vastentijd na te praten.
We zouden blij zijn als wij u allemaal op woensdag 22 februari om 19.00
uur in de kerk van de heilige Engelmundus en daarna in de Bolder welkom
mogen heten.
Iedereen is uitgenodigd, ook onze vrienden uit de hele gemeente Velsen
en alle andere kerken.
De veertigdagentijd is bij uitstek een tijd van bezinning en verdieping.
Daarom willen wij dit jaar iedereen uitnodigen voor een bijzondere filmavond. Geen actiefilm met snelle scènes, maar een film die uitdaagt en tot
rust dwingt.
„Vier levens‟ heet deze Italiaanse film, die speelt in de Italiaanse regio
Calabrië, vooral bekend door armoede, ontvoeringen en maffia-clans.
Maar daarover gaat deze film niet. Hij gaat over de kringlopen van het
leven.
Uit de regio Calabrië is de Griekse filosoof en mathematicus Pythagoras
afkomstig. En zowel de titel als het verhaal van de film sluiten aan bij zijn
werk. Volgens Pythagoras verschijnt het leven in vier vormen, die elkaar
steeds aflossen. Het leven is een kringloop die uit vier stadia bestaat:
menselijk, dierlijk, plantaardig en mineraal. Zo zien wij in deze zeer stille
en rustige film hoe een oude geitenhoeder in een klein dorp leeft en sterft.
Hoe op de dag van zijn dood een geit wordt geboren. Deze geit verdwaalt
en zoekt bescherming onder een grote en oude dennenboom. Deze wordt
omgehakt, voor een dorpsfeest gebruikt en na afloop tot houtskool
verwerkt.
Het is beslist geen naargeestige film. Er zijn heel mooie opnames te zien,
en met gevoel voor humor opgenomen. Na het zien van deze film houdt u
nog meer van het leven.
„Le quattro volte‟ of „Vier levens‟, Italië 2010, op vrijdag 24 februari
2012 om 20.00 uur in de Engelmunduskerk.
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De parochie onderweg
Na een goed bezochte en feestelijke eucharistieviering in de Adelbertuskerk op de middag van Nieuwjaarsdag hebben velen van ons tijdens een
gezellig samenzijn de allerbeste wensen met elkaar uitgewisseld. De tafel
stond rijk gevuld met meegebrachte lekkernijen als een warm welkom
voor het nieuwe jaar. Voor beide parochies zal 2012 geen rustig
kabbelend jaar worden. Op 14 januari starten gespreksgroepen om ons
onder leiding van Sylvia Grevel van het Kaski te bezinnen over de
toekomst van beide parochies. Op 3 februari a.s. nodigen beide
kerkbesturen u uit voor een gemeenschappelijke gemeentevergadering
in het Adelbertuscentrum. Wij kunnen onze eerste ervaringen hierover
samen delen, u kunt zich laten informeren en voor ons als bestuurders is
deze bijeenkomst een belangrijk uitgangspunt voor een verdergaand
keuzeproces.
Graag wil ik stil staan bij het feit dat de volledige exploitatie en het beheer
van ons verenigingsgebouw De Bolde nu ruim een jaar in handen is van
een volledig nieuw team aan mensen. Zowel voor de Boldercommissie als
de beheerders, Yvonne Groen en Roelof Jan Rill, alle lof hoe zij het eerste
jaar hebben afgerond. Uit een evaluatie bleek dat aan alle wensen om
gebruik te kunnen maken van De Bolder tegemoet kon worden gekomen.
Dat is op zich een prestatie omdat dit gepaard gaat met veel plannen en
rekening houden met gezinsleven en werk. Fantastisch dat Yvonne en
Roelof Jan hierin zijn geslaagd. Daarbij komt nog een pluim, want voor
zover ons bekend zijn alle gebruikers tevreden. Dat mag toch een kroon
zijn op het eerste jaar dat een volledig nieuwe bemanning heeft aangelegd
aan De Bolder.
Het werk van de Boldercommissie blijft zoals van ouds achter de
schermen en onderbelicht. Soms merken wij daar iets van, bijvoorbeeld
wanneer de huurprijzen of die van de consumpties veranderen. Daarnaast
komen investeringen in beeld, zoals een nieuw aanrecht in de doorgang
tussen sacristie en De Bolder. Ook wordt jaarlijks tijdens de gemeentevergadering kort verslag gedaan van de exploitatie. Samen met de
beheerders is ook de Boldercommissie een jaar terug opnieuw bemand.
Bij zo‟n overname kost het veel tijd om precies inzicht te krijgen wat de
bestaande afspraken zijn met vaste huurders en wat voor invloed deze
afspraken hebben op inkomsten en uitgaven. Daarbij komt dat ons
gebouwencomplex het afgelopen jaar voorzien is van een nieuw
verwarmingssysteem met verschillende meters. Wij kunnen eindelijk na
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jaren inzichtelijk maken hoeveel gas gebruikt wordt in bijvoorbeeld de
kerk, de pastorie en De Bolder. Voor de Boldercommissie betekent dit dat
zij opnieuw de huurprijzen tegen het licht zullen gaan houden om in ieder
geval een kostendekkende exploitatie te kunnen garanderen. Voor ons
allen geldt dat wij op een verantwoorde wijze met onze bezittingen en
gelden moeten omgaan. Reden om mogelijk niet direct negatief te
reageren wanneer prijzen of tarieven worden aangepast. De doelstelling is
en blijft om tegen een zo laag mogelijk tarief optimaal gebruik te kunnen
maken van ons verenigingsgebouw.
Over ons vorig jaar nieuw geïnstalleerde verwarmingssysteem kunnen de
eerste ervaringen worden uitgewisseld en deze zijn ronduit positief te
noemen. Vorig jaar werden wij direct geconfronteerd met een strenge
winter. Desondanks bleek dat ons gasverbruik is gereduceerd. Nu de
installatie een jaar in gebruik is, blijkt het gebruik tot een aanzienlijke
reductie te hebben geleid. Wij kunnen daarmee terugzien op een goede
investering. Desondanks is en blijft het een dure grap om ons grote
gebouw te verwarmen en blijft dit aanleiding om zuinig om te gaan met
ons energieverbruik, dat komt ons allen ten goede.
Tot slot, namens de penningmeester, een oproep om na te zien of uw
financiële bijdrage voor 2011 is overgemaakt zodat ook onze kerkelijke
financiële administratie over 2011 kan worden afgerond.
Namens het kerkbestuur,
Gert Jan v.d. Hulst
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BERICHTEN VOOR DE

ADELBERTUSPAROCHIE

Kerkdiensten

22-01 10.00 uur

29-01 10.00 uur
05-02 10.00 uur
12-02 10.00 uur
19-02 10.00 uur
22-02 19.00 uur

26-02 10.00 uur

3e zondag na Epifanie,
oecumenische viering van Schrift en Tafel in de
PKN Engelmunduskerk in Velsen-Zuid,
géén viering in onze kerk
Opdracht van de Heer in de Tempel –
Maria Lichtmis (blz. 508)
5e zondag na Epifanie – Septuagesima B (blz. 226)
6e zondag na Epifanie – Sexagesima – B (blz. 229)
7e zondag na Epifanie – Quinquagesima – B
(blz. 231)
Aswoensdag
viering voor beide parochies in de kerk van de
H. Engelmundus,
ons eigen kerkgebouw blijft gesloten
1e zondag van de veertigdagentijd – Invocabit B
(blz. 237)

website: www.adelbertuskerk.nl, www.okkn.nl of ijmuiden.okkn.nl

Koffiedrinken
Er is koffiedrinken na de kerkdiensten van 29-01, 05-02 en 19-02.
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
In de maand februari wordt de landelijke collecte gehouden op 19-02. De
landelijke collecte voor februari is bestemd voor het landelijk jongerenwerk
van onze oud-katholieke kerk. Bij het schrijven voor dit KRUISPUNT was
de aanbeveling vanuit het Collegiaal Bestuur nog niet ontvangen. Let u
derhalve goed op de afkondigingen in de kerk maar laat u zeker niet
weerhouden om gul te geven voor dit belangrijke werk.
Voor dit doel, maar ook meer algemeen ten bate van ons kerkelijk werk
zijn uw bijdragen natuurlijk ook op onze girorekening 3808341 t.n.v. oudkath. Adelbertusparochie welkom.
Graag wijzen we ook op de actie kerkbalans die dezer dagen weer wordt
gehouden. De opbrengst van kerkbalans is onmisbaar voor het voortbestaan van het dagelijkse werk in onze parochie.
Bij de kerkdiensten
Zondag 22-01 wordt de traditionele viering van Schrift en Tafel in het
kader van de gebedsweek voor de eenheid der christenen in de PKN
Engelmunduskerk in Velsen-Zuid gehouden. Het thema winnen met
gevouwen handen van de gebedsweek werd voobereid vanuit de Poolse
Raad van Kerken waarin ook de Poolse Oud-Katholieken zitting hebben.
Zondag 29-01 is er aan het begin van de viering de zegening van de
kaarsen voor het feest van Maria Lichtmis, eigenlijk de Opdracht van de
Heer in de Tempel. 40 dagen na kerstmis sluiten we de kersttijd af.
Woensdag 22-02 begint de viering van Aswoensdag in de kerk van de H.
Engelmundus om 19.00 uur. We beginnen de veertigdagentijd met een
gezamenlijke dienst in de IJmond. De Adelbertuskerk blijft gesloten.
Evenals vorig jaar hebben de pastores een gastpredikant uitgenodigd:
Jean Jacques Suurmond, predikant en columnschrijver van het landelijk
dagblad TROUW gaat preken. Aansluitend op de dienst is er gelegenheid
tot een nagesprek samen met hem in De Bolder. Op deze manier willen
we geïnspireerd de veertigdagentijd beginnen.
Verhuisd
De heer Albert Zwart is vanuit het W.F. Visserhuis naar verpleeghuis
Velserduin aan de Scheldestraat 101 in IJmuiden verhuisd. Op deze
manier verblijft hij ook in grotere nabijjheid van zijn vrouw Hennie ZwartVredenburg die reeds langere tijd in Velserduin woont.
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Pastoor Frede afwezig
Pastoor Frede is tussen donderdag 09-02 en dinsdag 21-02 afwezig.
De vervanging in pastorale noodgevallen ligt bij de pastores Martina
Liebler-Münch en Harald Münch. Ook het kerkbestuur zal u zo nodig
behulpzaam zijn.

Vanuit de Adelbertus-pastorie
De feestdagen liggen inmiddels weer achter ons. Ik denk dat we als
Adelbertus-parochie op geslaagde en goed bezochte vieringen terug
mogen kijken. Hoewel er naar de smaak van de pastoor natuurlijk nog
altijd mensen bij kunnen – in Amsterdam was ik een extreem volle kerk
met de kerstnacht gewend – merk ik toch ook telkens weer dat de
vieringen met de parochie in deze dagen mij raken. De vertrouwde
gezangen, de sfeer en de inzet van een ieder maken het telkens weer tot
een bijzondere ervaring.
Een verrassing was voor mij dat Femke de Vries twee dagen voor kerst bij
mij aan de deur stond met de vraag of zij een lied in de kerstnacht mocht
zingen dat zij op school had geleerd. Een bijzonder moment voor de
(over-/groot-)ouders en een nieuw geluid in deze nacht 
Kerstochtend en geen organist!? Ik zag het wat somber in. Maar ook hier
bleek dat de Adelbertus een zelfredzame parochie is: Voorbijgangers
dachten waarschijnlijk dat we een koor hadden uitgenodigd, zo helder
waren de bekende kerstliederen te horen.
Het Lof van Oudjaar en de dienst op Nieuwjaarsdag vierden we samen
met de Engelmundusparochie in onze kerk: Goede en goed bezochte
sfeervolle diensten – bemoedigend op onze gezamenlijke weg. Ook
herdachten we op 01-01 voor het eerst de sterfdag van Teun Ham.
Op deze plaats een hartelijk woord van dank – mede namens het kerkbestuur – aan iedereen die het ook dit jaar weer mogelijk heeft gemaakt
dat we zulke mooie vieringen hadden: de makers van de boekjes,
zangers, organisten, misdienaars, koffieschenkers, kosters, de
vrouwenvereniging voor de kerstboom en een ieder die verder zijn
bijdrage verleende!
Uiteindelijk natuurlijk een dank aan iedereen: Alleen samen kunnen we
kerk zijn.
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Het nieuwe jaar 2012 begint voor onze beide parochies met het daadwerkelijke werk aan het KASKI-onderzoek door onderzoekster mevrouw
drs. Sylvia Grevel. Op 03-02 staat over het hele proces een informatieavond gepland (zie elders in dit KRUISPUNT), waarvoor u allen van harte
bent uitgenodigd.
Ook de actie kerkbalans gaat weer beginnen. Dezer dagen kunt u de
bekende enveloppen verwachten en u begrijpt dat uw kerkbestuur vol
spanning uitziet naar uw reactie. Zoals in eerdere jaren vertrouwen we op
uw toegewijdheid.
Op 30-12 werd Xander Erwin Marco, zoon van Erwin Delachaux en Kristel
van der Laan, kleinzoon van Johan en Liesbeth van der Laan-Wijker,
achterkleinzoon van Maartje Wijker-Gravemaker, geboren. We wensen
hem een gelukkig leven onder Gods zegen en hopen dat we allen daarvan
lang en met vreugde getuige zullen zijn!
Tenslotte wil ik reeds nu daarop wijzen dat er in de veertigdagentijd
wederom twee gemeenteavonden worden gehouden: op dinsdag 06-03
en op dinsdag 20-03. Telkens beginnend met een kort avondgebed. In het
komende KRUISPUNT kunt u meer informatie verwachten.
Frans en mij bereikten ook dit jaar weer vele goede wensen voor de kerst
en het nieuwe jaar waarvoor we onze hartelijke dank zeggen.
Het is een goed gevoel te weten samen met zo velen kerk te zijn in de
IJmond.
Vanuit de pastorie in de Wilgenstraat groet ik u allen en in het bijzonder
hen die door ouderdom of ziekte aan huis gebonden zijn,
Robert Frede, pastoor
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ALGEMENE BERICHTEN
Om te zingen naar de ICHTHUSkerk
Op zaterdag 18 februari a.s. 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.
Commissie aangepaste gezinsdiensten IJmond
Vanaf 1971 organiseert de Commissie Aangepaste Gezinsdiensten
IJmond zes keer per jaar een oecumenische kerkdienst. Deze diensten
worden gehouden voor mensen met een verstandelijke beperking, hun
familie, vrienden en begeleiders. Ook belangstellenden zijn welkom!
Het seizoen 2011 – 2012 heeft als thema “Kleurrijk geloven”.
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de dienst op 5 februari 2012 in de
Laurentiuskerk, Fidelishof 30, IJmuiden Het thema van de dienst is
´Vertrouwen: na de winter komt de lente´. De dienst begint om 15.00 uur.
De voorgangers zijn Ds. Marianne Vonkeman en pastor Engelbert
Wigchert. Organisten Joop Marechal en Rob Zeegers.
Zoals altijd kunt u aan de collecte deelnemen door een bijdrage in natura
(met fruit / bloemen) of met geld. Het fruit en/of bloemen zijn voor de
zieken in de regio. Het geld wordt gebruikt voor de instandhouding van de
Aangepaste Gezinsdiensten IJmond.
Na afloop van de dienst kunnen we met elkaar napraten onder het genot
van een kopje koffie/ thee of een glaasje fris met wat lekkers.
Vervoersproblemen? De autovriendendienst staat paraat!
Neem hierover vóór 4 februari a.s. contact op met mevr. R. de Vlieger van Zandvoort, tel. 0255 - 530210.
U bent van harte welkom om de dienst mee te vieren en met ons kleurrijk
te geloven.
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De Gospel Boektiek gaat sluiten
De Gospel Boektiek heeft het de afgelopen jaren moeilijk gehad: de omzet
liep jaarlijks terug, het bleek moeilijk om voldoende vrijwilligers voor de
winkel te krijgen en jeugdige klanten kiezen er meer en meer voor om hun
bestellingen via internet te doen.
Door de teruglopende omzet was het niet mogelijk om voldoende belangwekkende nieuwe titels aan te schaffen en op voorraad te hebben. Daardoor verloor de winkel aan actualiteit.
De toekomst ziet er ook niet hoopvol uit. De economische crisis zullen
velen in de portemonnee gaan voelen, en dus zal er minder te besteden
zijn. De vaste boekenprijs, die nu nog bestaat, staat onder druk.
Het aantal kerkleden, onze potentiële klanten, loopt terug.
Het bestuur heeft daarom het pijnlijke besluit moeten nemen om de winkel
met ingang van 18 februari 2012 te sluiten.
Vanaf 3 januari zal de uitverkoop van de winkelvoorraad starten met
kortingen van 30%. Graag nodigen wij u uit om van deze korting gebruik
te maken. Cadeaubonnen kunt u nog tot 18 februari te gelde maken.
Het bestuur en de vrijwilligers bedanken alle trouwe klanten voor hun
klandizie en het vertrouwen dat zij in de winkel hebben gesteld.
Gospel Boektiek, Kennemerlaan 224, IJmuiden. Tel. 0255-512355.
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AGENDA
18-01
19-01

20.00 uur
20.00 uur

21-01
24-01
27-01
02-02

16.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
20.00 uur

07-02
10-02
14-02

14.00 uur
14.00 uur
20.00 uur

14-02

20.00 uur

15-02
16-02

19.00 uur
20.00 uur

18-02
20-02

14.00 uur
20.00 uur

21-02

14.00 uur

Aktiva, De Bolder
Gespreksavond Oud- en Nieuw-Katholiek,
De Bolder
Oecumenische leeskring, Ichtusburcht
Bijbelkring, De Bolder
Oecumenische gesprekskring, Ichtusburcht
Gespreksavond Oud- en Nieuw-Katholiek,
Adelbertuscentrum
Bijbelkring, De Bolder
Oecumenische leeskring, De Bolder
Adelbertus Vrouwencontact, Nel Tip over
hoeden
O.K. Mannenclub, Lezing over KNRM,
De Bolder
Aktiva, gourmetavond in de Bolder
Gespreksavond Oud- en Nieuw-Katholiek,
De Bolder
Oecumenische leeskring, Ichtusburcht
mgr. Joris Vercammen, Theologenlezing,
Haarlem
Bijbelkring, De Bolder

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

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

Bankrekening O.K. parochie
H. Engelmundus te IJmuiden
Rabo 15.41.64.348
ING 523.965

Sparrenstraat 46, IJmuiden
Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden
tel. 0255-522006, b.g.g. 0255-523753 of
06-22879771, okbolder@gmail.com
tel. 0255-540039. Verhuur: 023-5392080,
okadelbertusbeheer@quicknet.nl
b.g.g. 0255-512167
Bankrekening O.K. Parochie
H. Adelbertus te IJmuiden
ING 38.08.341
ING. 68.97.11.255

Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans voor beide parochies
alleen via ING 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 8 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 20 februari 2012.
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