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Aan het volk van God bij
Sint Adelbertus en Sint Engelmundus ……..
De viering van aswoensdag zoals we die nu kennen is eigenlijk een
tamelijk minimaal overblijfsel van de plechtige kerkelijke liturgie, die in het
begin van de christelijke kerk door de bisschop werd voltrokken aan de
“publieke boetelingen” – vaak hooggeplaatste personen uit het maatschappelijk leven.
Wie zware zonden had begaan moest publiekelijk daarvoor boeten om zo
de eenheid van de gemeenschap weer te herstellen. Dat waren gewoon
mensen die door hun daden de openbare orde ernstig hadden verstoord
of wier gedragingen erg veel vragen en onzekerheden bij mensen te weeg
brachten. Fraudeurs en echtbrekers, valsmunters, mensen die corrupt
waren geweest. Ernstige, “echte” zonden, geen kleinigheden die je ook in
huiselijke kring kon oplossen. In de samenkomst van de gemeente
werden deze zondaars naar voren geroepen, met het boetekleed bekleed,
strooide men 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 shockerende en
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:
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wat mensen niet bereid zijn te verklaren voor een miljoenenpubliek
verbaast me soms echt – maar een ding was er zeker altijd: Bekering!
Het had een diep bekerende uitwerking op de boeteling en ook op de
mensen daaromheen. En nogmaals: Het ging om ernstige dingen, niet om
de beroemde suikerpot of zoiets… Ik denk soms dat we door een soort
moralistische overkill in kleine dingen de werkelijk ernstige problemen en
vergrijpen uit het oog zijn verloren. Destijds wist men; iedereen kon in
deze situatie geraken: Zelfs keizers als bijvoorbeeld Hendrik IV in de 11 e
eeuw verootmoedigden zich op deze manier. Nog generaties later werd
daarover in de geschiedenisboeken geschreven.
In het millennium daarna werd het 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. Outing is eigenlijk nog niet in.
Toch laat de Bijbel er geen twijfel over bestaan dat boete, bekering en
vergeving álles te maken hebben met een leven in gemeenschap.
En zo stelt men zich ook aan het begin van deze veertigdagentijd
natuurlijk weer de vraag:
Wat betekent deze ommekeer, 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, vrienden,
collega‟s en de mensen waarmee wij leven te kijken naar ons zijn en
functioneren. Worden zij gelukkig door mij?
Word ik het door hen?
Voor ons mensen, die in relatieve overvloed van geld en goederen leven,
is het waarschijnlijk dat het afstaan van tijd en ruimte een echte daad van
vasten en onthouding is.
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 goede en gezegende veertigdagentijd,
Robert Frede, pastoor
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BERICHTEN VOOR BEIDE PAROCHIES
Vastenactie 2012
In het Noordwesten van Mozambique bevindt zich het Anglicaanse
bisdom Niassa. Mark van Koevering, een Amerikaan met Nederlandse
wortels is sinds 2002 bisschop van dit immens grote diocees. Het bisdom
kent al jarenlang een enorme groei. Jaarlijks treden vele duizenden
nieuwe mensen toe tot de kerk. Voor ons onvoorstelbaar, maar er komen
ononderbroken mensen tot Geloof. Op allerlei plaatsen komen deze
mensen bij elkaar en vormen nieuwe geloofsgroepen. Alleen al in de
afgelopen jaren zijn er daarvan honderden bijgekomen en over enkele
jaren wordt het huidige bisdom dan ook gesplitst om het werkbaar te
houden. In 2004 telde het bisdom 300
kerk-plekken, met slechts 18 priesters. Wel
waren er ongeveer 500 catecheten werkzaam: enthousiaste gelovigen, maar
onbetaald en nauwelijks opgeleid. Daarop
besloot het bisdombestuur een groot
opleidings-programma
op
te
zetten.
Catecheten met voldoende capaciteiten
ontvingen een intensieve training en de
besten onder hen konden verder opgeleid worden tot „community-priest‟,
gekozen uit de eigen gemeente en bedoeld om daar ook voor te gaan. De
opbrengst van de vastenactie 2006 is hieraan besteed. Het werk is
eveneens gesteund door de PKN.
Dit langlopende project is erg goed verlopen en de contacten bleven,
intensief en stimulerend. Al die jaren heeft St. Paulus Niassa jaarlijks
gesteund. Ook de OK kerngroep in Nijmegen ondersteunt Niassa. De
groei van de kerk blijft echter onstuimig waardoor er nu nog maar net
voldoende priesters en catecheten beschikbaar zijn voor de verschillende
parochies. Want intussen zijn er al 510 parochies. Ruim 300 daarvan
hebben een jeugd- en een jongerengroep. Het gaat dus over grote
aantallen in een moeilijk bereikbaar gebied met slechte wegen en een
enorm oppervlakte. Niet alleen krijgen de kinderen daar in de leeftijd van 9
tot 16 jaar volop gelegenheid tot zingen en dansen in de diensten, maar er
zijn ook allerlei mogelijkheden voor cursussen, bijbeluitleg en voorlichting
over gezondheid of gezinsleven. Daar is ook duidelijk animo voor.
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Vanwege de enorme toestroom van mensen en de grootte van het bisdom
is het nu nodig om het jeugd- en jongerenwerk in de parochies structureler
vorm te geven en beter aan te sturen. Er is daarom een goed plan
opgezet voor het jeugd- en jongerenwerk. Een opbouwwerker zal in 2012
voor het bisdom worden aangesteld, die jeugdleiders gaat opleiden
De bedoeling is dat mensen die zich in de parochies bezig (gaan) houden
met jeugd- en jongerenwerk in elk van de drie regio‟s grondig worden
toegerust voor deze taak. Ze krijgen een basisopleiding voor lokaal jeugden jongerenwerk. Veel jongeren zijn al
actief in een kerkkoor. De bedoeling is
deze jongeren te stimuleren om ook
andere, praktische taken, binnen de
„community‟ op zich te nemen. Dus niet
alleen „woord‟, maar ook „daad‟, voor
hen die dat nodig hebben. Verder wil
men voor de jongere kinderen graag
een kinderbijbel en Bijbel-verhalen in de
landstaal, het Portugees, vertalen.
Plaatselijke kunstenaars zullen de kleurige illustraties maken, zodat de
verhalen de kinderen in Mozambique aanspreken en zij zichzelf in de
lokale situatie nog beter kunnen herkennen.
In de vastenactie 2012 streven we er naar het honorarium van de
opbouwwerker voor 2 jaar te kunnen betalen. Hierbij gaat het om een
bedrag van totaal 8.500 euro, 350 euro per maand. Het tweede doel
van de vastenactie is het uitgeven van lokaal te produceren kinderbijbels en boekjes met Bijbelverhalen. We hopen deze eveneens te
kunnen betalen uit de opbrengst van het vastenoffer.
Bij deze vastenactie gaat het om jeugd die kansen verdient. De helft van
de bevolking in Mozambique is jonger dan 18 jaar. Als het ergens geldt
dat de jeugd de toekomst heeft, dan is het wel daar.
De komende weken wordt in uw eigen parochie uw steun aan dit project
gevraagd.
Met dit project kunnen we door een enthousiaste en capabele
opbouwwerker te financieren uiteindelijk alle parochies in het bisdom beter
toerusten in het jeugd- en jongerenwerk. Een prachtige uitdaging voor ons
als Oud-Katholieke Kerk in Nederland.
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Aswoensdag en Vastenavond met een gast van buiten
Vorig jaar zijn wij er mee begonnen dat de twee Oud-Katholieke parochies
in de IJmond de veertig dagen durende vastentijd als opstap naar de
Goede Week en Pasen gezamenlijk op Aswoensdag beginnen. Dit jaar
hebben wij predikant J.J. Suurmond – bekend als schrijver van vele
boeken en columnist in de Trouw – gevraagd in de gezamenlijk
eucharistieviering met asoplegging te komen preken.
Na afloop houden wij onze Vastenavond in de Bolder. Hier kunnen wij
met J.J. Suurmond over zijn preek voor de vastentijd napraten.
We zouden blij zijn als wij u allemaal op woensdag 22 februari om 19 uur
in de kerk van de heilige Engelmundus en in de Bolder zouden mogen
welkom heten.
Iedereen is uitgenodigd ook onze vrienden uit de hele gemeente Velsen
en alle andere kerken.
Filmavond: „De kringloop van het leven‟
De veertigdagentijd is bij uitstek een tijd van bezinning en verdieping.
Daarom willen wij ook dit jaar weer iedereen uitnodigen voor een
bijzondere filmavond. Geen film met actie en snelle scènes, maar een film
die uitdaagt en tot rust dwingt. „Vier levens‟ heet deze Italiaanse film en
speelt in de Italiaanse regio Calabrië. Meestal bekend door armoede,
ontvoeringen en maffia-clans. Maar over dit alles gaat het in deze film niet.
Het gaat over de kringlopen van het leven.
Uit de regio Calabrië is ook de Griekse filosoof en mathematicus
Pythagoras afkomstig. En zowel de titel als ook het verhaal van deze film
doen een beroep op 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, planten en mineralisch. Zo zien wij
in deze zeer stille en rustige film hoe een oude geitenherder in een klein
dorp leeft en sterft. Hoe op de dag van zijn dood een geit wordt geboren.
Deze geit verdwaalt zoekt bescherming onder een grote en oude dennenboom. Deze wordt omgehakt en voor een dorpsfeest gebruikt en na afloop
tot houtskool verwerkt.
Maar het is beslist geen naargeestige film. Er zijn heel mooie opnames te
zien, 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 om
20 uur in de Engelmunduskerk.
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De parochie(s) onderweg
(verslag gemeenteavond 3 februari)
Tijdens de gemeenschappelijke gemeenteavond van 3 februari jl. in het
Adelbertuscentrum werd het project samenwerking besproken. Ondanks
de sneeuw een bijna volle bak, dus veel belangstelling voor een belangrijk
onderwerp.
Op 14, 17 en 18 januari zijn gespreksgroepen gestart om onder leiding
van Sylvia Grevel van het Kaski zich te bezinnen over de toekomst van
beide parochies. De eerste ervaringen werden hieromtrent gedeeld en
een doorkijkje werd gegeven naar vervolgstappen.
Over de gespreksresultaten waren nog geen gegevens beschikbaar. Wel
de opmerking hoe opvallend de sterk ontwikkelde betrokkenheid was van
parochianen bij hun kerk en parochies. Geen wanklank of geklaag en dat
is iets om bij voorbaat trots op te zijn. Door de groepen werd doorgaans
goed medewerking verleend en er werd uitstekend meegedacht. In een
enkel geval vond men het onderzoek niets en was men van mening dat
knopen moesten worden doorgehakt.
Desondanks werd er volop gediscussieerd over thema‟s als kerk, functie,
doel, doelgroep en toekomst. Veel bruikbaar materiaal werd geleverd om
inhoud te kunnen geven aan het vervolg van het onderzoek.
Begin maart worden de gegevens verwerkt en besproken om vervolgens
een vragenlijst op te stellen die breed zal worden aangeboden binnen
beide parochies. Wij hopen op een goede respons zodat uw mening kan
worden meegewogen in verdere beleidsstappen.
Een terugblik volgde naar het moment (2009) dat beide kerkbesturen
formeel vastlegden dat zij intensiever wilden samenwerken als één
geloofsgemeenschap in de IJmond die de Oud-Katholieke identiteit en
spiritualiteit gemeenschappelijk uitdraagt.
In januari 2011 benoemden beide kerkbesturen een stuurgroep van 6
leden, bestaande uit 3 afgevaardigden uit elke parochie. Opdracht:
kunnen beide IJmond-parochies een weg inslaan die mogelijk leidt tot
samengaan?
Na eerste onderzoek werd beide kerkbesturen geadviseerd dat met de
nodige voorzichtigheid een weg zou kunnen worden ingeslagen die op
redelijk korte termijn leidt tot samengaan. Beide parochies lopen getalsmatig terug. Om het voorzieningenniveau qua vrijwilligerstaken op peil te
houden is samengaan een goede stap om het gezamenlijk vieren vorm en
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inhoud te blijven geven. De regio IJmond houdt hiermee een vitale
gemeenschap.
In een vervolgstap (febr. 2011) werd contact opgenomen met het Kaski,
een expertisecentrum over religie en samenleving in Nijmegen. Via
gesprekken werd een opdracht geformuleerd om via een onafhankelijk
sociologisch onderzoek in kaart te brengen wat onder ons als parochianen
leeft aan gedachten over onze kerk, ons geloofsleven en de wereld om
ons heen, waar kerkbezoek en instituut kerk in toenemende mate onder
druk staat. Niet uitgaan van de mening van kerkleiders en actieve kerkbestuurders, maar meten wat daadwerkelijk in de parochie leeft. Want
wanneer wordt samengegaan, is het van belang dat iedereen zich thuis
voelt binnen de kerkgemeenschap, trots is op wie en wat wij zijn met
elkaar. Daarom ook in gemeenschap een weg zoeken die voor ons allen
begaanbaar is. De kern van het proces zal gericht zijn op het gevoel om te
behoren tot een christelijke gemeenschap. Niet alleen de onderlinge band,
maar daarnaast veel aandacht voor de kerkelijke vieringen en de
religieuze spiritualiteit.
Ook de bisschop werd in een verkennend gesprek geïnformeerd over
onze plannen om onderzoek te doen naar een mogelijk samengaan en
over het Kaski-onderzoek wat richting kan geven aan tijdspad en vorm
van het proces. Tegelijkertijd zal een nauwkeurig onderzoek inzicht
moeten brengen in de financiële en materiële situaties van beide
parochies, om tot slot een keuze te maken voor huisvesting.
Wij gingen uit elkaar met de afspraak dat onze weg vervolgd zou worden,
wij elkaar over en weer informeren en de toezegging dat wij gedurende
het proces onze professionele pastorale bezetting zouden behouden.
De parochianen werden geïnformeerd tijdens de beide gemeentevergaderingen (mei 2011). Boeiende dialogen werden gevoerd, adviezen
geïnventariseerd en meegenomen in het vervolgproces. Het werd een
eerste stap van verkenning. Benadrukt werd dat het steeds moeilijker
wordt om voor alle basistaken in de kerk vrijwilligers te vinden. Daarom de
keuze voor één vierende geloofsgemeenschap, waarbij het kerkgebouw
en de eigen vertrouwde kring niet bepalend kan (mag) zijn. Daarbij aandacht voor diversiteit in kerkelijke vieringen en de religieuze spiritualiteit
om aantrekkingskracht uit te kunnen oefenen op ons als parochianen zelf,
maar ook voor mensen buiten de parochie. Dat samenwerkingsproces
staat centraal.
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Ondertussen krijgen de gesprekken met het Kaski verder vorm en inhoud.
De geformuleerde doelstelling van het proces is „een krachtige samen
vierende gemeente in de IJmond met een missionaire uitstraling naar
buiten’. Met een subsidieverzoek wordt het onderzoeksvoorstel voorgelegd aan het Collegiaal Bestuur (aug. 2011), wat dit honoreert met een
volledige subsidie. Een fantastische stimulans om door te gaan op de
ingeslagen weg.
Na september wordt de onderzoeksopdracht nog bijgeslepen en wordt
een startdatum gevonden in januari 2012. Het bevat drie onderdelen:
- een kwalitatief onderzoek naar de wensen en voorwaarden voor een
vitale geloofsgemeenschap
- een enquête onder parochianen van de beide parochies met het oog op
het beschrijven van het draagvlak en inventariseren van aarzelingen en
weerstanden ten aanzien van de samenwerking;
- procesbegeleiding van het samenwerkingstraject.
Het kwalitatief onderzoek betreft groepsgesprekken over de functies van
de kerk; nu en in de toekomst. Wat voor opdracht heeft die kerk en wat
wordt verwacht van onze aanwezigheid als kerkgenootschap in de
IJmond. Deze groepsgesprekken hebben inmiddels plaats gevonden.
Een volgende stap is een vragenlijst die breed zal worden aangeboden en
waar de aandacht zich richt op toekomstscenario‟s:
- Hoe kijken wij aan tegen verdergaande samenwerking van de twee
parochies?
- Welke gebouwen passen het beste bij de toekomstige samenwerkende
parochie. Welke consequenties heeft dit voor ons.
Het voorgestelde project is een intensief project dat veel tijd en inzet
vraagt van een ieder. Daarbij is een zekere deskundigheid over
gemeenteopbouwprocessen gewenst. Daarin wil en kan het Kaski ons
ondersteunen. Het gaat daarbij om:
- het integreren van verenigingen, werkgroepen
- samenwerken in bestaande en nieuwe werkwijzen voor een nieuw
bestuur.
- bepalen van nieuwe kernpunten, uitwerken van taakvelden en
bijbehorende werkplannen
- de indeling van het pastorale werk
- communicatie met de parochianen
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Zowel de uitkomst van de gespreksgroepen als de enquêtes zullen inzicht
bieden in het te ontwikkelen beleid in relatie tot het samenwerkingsproces.
Tegelijkertijd vinden studies plaats naar de financiële en materiële
situaties van beide parochies en wordt een definitieve keuze gemaakt
voor huisvesting. Bouwstenen die met behulp van het Kaski gestapeld
zullen worden tot een naar wij hopen solide parochie voor de toekomst.
De uiteindelijke besluitvorming van het hiervoor geschetste proces zal
door beide kerkbesturen als een advies worden geformuleerd en ter
uiteindelijke besluitvorming worden voorgelegd aan de bisschop.
Namens de stuurgroep H.Adelbertus en H.Engelmundus,
Gert Jan v.d. Hulst
Seniorenmiddag
Graag willen wij alle parochianen van 75 jaar en ouder uitnodigen voor de
seniorenmiddag op donderdag 10 mei aanstaande.
De middag begint om 15.00 uur met een kerkdienst in de Engelmunduskerk. Na afloop is er een gezellig samenzijn in de Bolder.
De middag zal om 17.45 uur eindigen.
Medio april ontvangt u een persoonlijke uitnodiging.
Heeft u geen vervoer? Wij zorgen ervoor!
Wij hopen u 10 mei te mogen verwelkomen in de Engelmunduskerk te
IJmuiden.
Namens de parochies van de H. Adelbertus en H. Engelmundus opgeven
bij:
 Sonja Gravemaker; tel. 0255-533309
 Anneke Zwart,tel. 023-5491140
Namens de seniorencommissie,
Anneke Zwart
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Gemeenteavonden in de veertigdagentijd
Dit jaar is het thema van de gemeenteavonden in de veertigdagentijd
“kerk op bijzondere plekken in de samenleving – categoriaal pastoraat”.
Bij pastoraat en pastores wordt vaak vooral gedacht aan de parochies en
de zondagse vieringen maar er zijn pastores (ook uit onze kerk) werkzaam op andere plaatsen in de samenleving, plekken waar het leven van
mensen onder druk kan komen te staan en waar de echte levensvragen
niet meer te onderdrukken zijn. Er zijn twee avonden gepland:
Dinsdag 06-03: “pastoraat bij justitie”
Het pastoraat bij justitie is o.a. te vinden in huizen van bewaring, in de
“gewone” gevangenissen, maar ook bij detentiecentra voor uitgeprocedeerde asielzoekers en het uitzetcentrum op Schiphol.
Onze gast op deze avond is ds. Liesbeth de Jong. Ze heeft o.a. in de
Bijlmer en in Lelystad gewerkt.
Dinsdag 20-03 “pastoraat in een ziekenhuis”
Wat betekent het tegenwoordig als pastor in een ziekenhuis te werken in
een tijd van hoogtechnologische geneeskunde en steeds kortere opnametijden? Tot wie richt je je? Wat doet de pastor eigenlijk?
Onze gast is Frans Bossink, pastor-geestelijk verzorger in het Spaarneziekenhuis.
Beide avonden beginnen met een kort avondgebed in de Adelbertuskerk
om 19.30 uur en worden voortgezet in het Adelbertuscentrum.
Jan Wojcik, oud-katholiek pastor bij het Corps Mariniers, moest vanwege
een uitzending naar Noorwegen helaas zijn eerdere toezegging weer
intrekken. Deze avond houden we nog te goed zodra hij weer meer zicht
op zijn beschikbaarheid heeft.
“In het huis van de pottenbaker”
Onder deze titel verschijnt de 6e uitgave van het vastenboekje met dit jaar
“gedachten en overwegingen voor de 40-dagen-tijd en de Paasweek aan
de hand van de profeet Jeremia”. Ons oud-katholiek initiatief was zo
succesvol dat het dit jaar voor het eerst door een commerciële uitgever en
in samenwerking met de Protestantse Pers werd uitgegeven. Bij het
schrijven van dit bericht stond de prijs nog niet vast maar het zal niet meer
dan € 5, - worden. Zowel pastoor Martina Liebler-Münch als ook pastoor
Robert Frede hebben een week met overwegingen voor hun rekening
genomen. Hoofdredacteur was bisschop Dick Schoon.
Het boekje is vanaf 19-02 verkrijgbaar achter in de kerk.
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DWIJ-collecte 18 maart
Lucia en Rob Schulman runnen alweer een aantal jaren het kindertehuis
Pinokio in Brazilië.
Zij brengen de kinderen wat in veel Braziliaanse gezinnen ontbreekt en
wat een gouden zet is van dit echtpaar: ritme en structuur. Het eten staat
altijd op vaste tijden klaar en de schooldag bestaat altijd uit 2 vaste shifts;
een voor de jongeren en een voor de ouderen.
Zoals u nog weet heeft zich hier vorig jaar een grote ramp voltrokken.
Overvloedige regenval heeft modderstromen veroorzaakt die huizen en
mensen hebben weggevaagd.
Lucia en Rob hebben kinderen opgevangen, waarvan de ouders zwaargewond in het ziekenhuis lagen.
U begrijpt, dat zij bij deze rampen a la minute hulp bieden, maar daardoor
raken kleine stichtingen, zoals zij zijn, wel financieel in het gedrang.
Daarom vragen zij wat extra hulp, waar wij graag aan willen voldoen.
Wij ondersteunen dit van harte.
DWIJ Anita Kok.

Taizéviering in de Adelbertuskerk
Op dinsdag 28 februari wordt er weer een Taizé-viering gehouden in de
Oud-Katholieke Adelbertuskerk in de Sparrenstraat te IJmuiden. De
viering begint om 19.30 uur en duurt ongeveer een half uur.
Iedereen is van harte welkom om deel te nemen aan dit oecumenische
avondgebed. Het avondgebed is een mooi en stemmig rustmoment in de
week om rustig weer op adem te komen. Centraal staan de bekende
liederen uit de gemeenschap van Taizé: prachtige liederen die iedereen,
jong of oud, snel kan meezingen. Ook is er ruimte voor persoonlijke
bezinning en stilte. Wie wil, is om 18.30 uur al welkom om mee te oefenen
met het gelegenheidskoor o.l.v. Ben Helners.
De Taizévieringen zijn een gezamenlijk initiatief van de rooms-katholieke,
oud-katholieke en protestantse kerken in Velsen. Elke laatste dinsdag van
de maand wordt er in de Adelbertuskerk een Taizéviering gehouden.
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Bedankjes
Mede namens Joke, wil ik U allen hartelijk bedanken voor de warme
belangstelling tijdens mijn verblijf in het VU-ziekenhuis en thuis. De
kaarten, bezoeken en telefoontjes van U allen hebben we zeer op prijs
gesteld. Op het ogenblik herstellende van een bypass-operatie en een
pacemaker ga ik met vertrouwen de toekomst tegemoet.
Hartelijke groeten,Cees Lips

Voor de blijken van belangstelling in de vorm van telefoontjes, kaarten en
bloemen na mijn knieoperatie, wil ik iedereen heel hartelijk bedanken. Het
geeft mij de moed om mijn best te doen en goed te revalideren.
Rietje van der Oord-de Rijk

Op zondag 29 januari jl. ontving ik van onbekende herkomst een
enveloppe met een gift voor onze Onderhoudsgroep Westerbegraafplaats.
Mede namens alle werkers wil ik de milde gever hiermede onze dank
daarvoor overbrengen.
Namens de Groep,
Jack Visser
TIP
Dat op de website van oud-katholiek IJmuiden allerlei interessante, nuttige
en praktische informatie te vinden is weet u natuurlijk al lang.
Maar weet u dat er ook vaak gewoon LEUKE dingen te vinden zijn?
Heeft u bijvoorbeeld al gelezen hoe goed het geheugen van Jo Belfroid is
en hoe Carla van Leeuwen over goede voornemens denkt? Of hoe
bijgelovig Hans van de Pieterman is?
Nieuwsgierig? Ga dan naar ijmuiden.okkn.nl en lees de column op de
Adelbertuspagina.
De Websitebeheerders.
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Jeugd
Beste parochianen,
Ook de jeugd heeft afgelopen weken niet stil gezeten. Sinds november is
er binnen de kerk, zoals u waarschijnlijk al vernomen heeft, een nieuw
project van start gegaan. Tijdens de kerkdiensten lopen de leerlingen mee
met verschillende vrijwilligers om te kijken wat er nu zo al gebeurt tijdens
een mis. De ene week wordt er mee gelopen met de kosters, een andere
week met de collectanten en weer een andere week met de mensen van
de bloemendienst. Zo wordt er wekelijks gerouleerd en loopt iedereen een
keertje mee met de betreffende “afdeling” binnen de kerk. Ervaringen die
het kerkleven van de catechese leerlingen verrijkt.
Afgelopen januari vond ook de driekoningenavond weer plaats. De jeugd
heeft ook deze keer zijn steentje bijgedragen. Tijdens de avond is er een
spel gespeeld, dat op “Twee voor Twaalf” leek, en met succes geslaagd
is. Door de kerk lagen quizvragen verspreid. Iedere deelnemende groep,
samengesteld aan het begin van de avond, kon in de kerk de quizvragen
bekijken en dan het antwoord doorgeven aan de jury die bestond uit
Sanne, Maaike, Yeri en Rick (ik zelf). Met elk goed antwoord konden de
groepen een letter verdienen. Met alle letters moest uiteindelijk een zin
gemaakt worden. Elke groep die de zin compleet had gemaakt, kreeg een
aantal extra punten die meetelde bij het totaal om de prijs, die later op de
avond uitgereikt zou worden, in de wacht te slepen.
Ook dit jaar staan er weer vele activiteiten gepland. Zo zullen we vooral
doorgaan met het mee laten lopen van de jeugd tijdens de kerkdiensten,
zullen we doorgaan met het zoeken van stagiaires voor diverse maatschappelijke klussen en zullen er natuurlijk ook, zoals elk jaar, weer
gezellige bijeenkomsten worden georganiseerd. Ook op de bazaar krijgt
de jeugd weer de mogelijkheid om mee te lopen.
Via het kruispunt wil ik graag ook nog aandacht vragen voor het volgende:
Voor het onderhouden van de Adelbertus- en Engelmunduskerk ben ik op
zoek naar iemand van de jeugd, die het leuk lijkt om deze bij te houden.
Diegenen die geïnteresseerd zijn kunnen met mij contact opnemen.
Graag hoop ik een reactie te mogen ontvangen en wij houden u op de
hoogte van alle activiteiten rondom de jeugd!
Rick de Ronde
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4e Theologenlezing voor leken
Maandag 20 februari 2012 om 20.00 uur houdt mgr.dr.Joris Vercammen
zijn theologenlezing over zijn ambtsvoorganger mgr.Henricus Loos (18131873) onder de titel:
Katholiek geloof opnieuw ontdekken
5e Theologenlezing voor leken
26 maart 2012 om 20.00 uur, houdt drs.Wietse van der Velde, docent
kerkgeschiedenis aan het Oud-Katholiek Seminarie zijn lezing onder de
titel:
Geleefd geloof: spannend en spanningsvol
Van der Velde behandelt dit thema aan de hand van pastoor en bisschop
Engelbertus Lagerwey (1880-1959), die hij een inspirerend en kleurrijk
grensganger noemt.
Lagerwey was een eigenaardige bisschop. Van hem is bij zijn leven een
modern bisschopsportret gemaakt. In de oorlog, in Utrecht onderhield hij
nauwe contacten met Kardinaal J. de Jong, wat toen hoogst ongebruikelijk
was. Hij had onderduikers in de schuilkerk, en haalde onder de ogen van
de Duitsers parochianen weg, die klaar stonden om naar Duitsland weggevoerd te worden. En als koningin Juliana in de stad kwam, liep hij met
paarse bef aan haar zijde.
Beide lezingen vinden plaats op Kinderhuissingel 76 in Haarlem.
Toegang gratis – koffie vanaf 19.30 uur
Bisdomdag op 23 juni
Op zaterdag 23 juni zal er in het bisdom Haarlem een bisdomdag worden
gehouden. Deze dag is bestemd voor parochianen, gastleden, pastores
en geïnteresseerden in de oud-katholieke kerk, en zal plaatsvinden in
Egmond aan Zee. Aanvang is 10.00 uur, en rond 17.30 uur zal worden
afgesloten met een barbecue. Overdag is er een afwisselend programma
voor volwassenen en ook voor kinderen en jongeren. Nadere informatie
volgt. Zet het alvast in de agenda!
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AAN ALLE KINDEREN IN IJMUIDEN
Vind je het leuk om een palmpaasstok te maken?
En om het verhaal achter de palmpaasstok te horen?
Zaterdag 4 april van 14.30 tot 17.30 uur gaan we in De Bolder, het
verenigingsgebouw in de Bloemstraat 124, palmpaasstokken maken met
alles er op en er aan: stokken timmeren, met gekleurd papier versieren,
snoepjes rijgen en een haan bovenop.
Iedereen is van harte uitgenodigd!
Leiding kinderkerk:
Nanda Tol 0255-512740, Harald Münch 0255-515260
Oud-Katholiek volleybaltoernooi 2de Paasdag 2012
Op maandag 9 april a.s., Tweede Paasdag, wordt het OKVolleybaltoernooi georganiseerd in Egmond aan Zee !
Vanaf nu kunnen de teams zich aanmelden. Iedereen is
van harte welkom; het maakt niet uit welk niveau je
speelt. Wel wordt verwacht dat elk team tevens een
scheidsrechter levert. En bedenk een mooie naam voor je
team. Aan het einde zal de prijsuitreiking plaatsvinden. En wat dacht je
van een Egmondse verrassing!
Het programma ziet er als volgt uit:
Je wordt uitgenodigd de “toepasselijke” kerkdienst bij te wonen; aanvang
10.00 uur. Locatie: Parochie van de Heilige Agnes, Voorstraat 112,
Egmond aan Zee.
Vervolgens vindt het volleybaltoernooi plaats in de Sporthal; zaal open
12.00 uur, aanvang 12.30 uur. Locatie: Sporthal De Watertoren,
Watertorenweg 36, 1931 BA Egmond aan Zee, tel: 072-506 20 94.
Bij de Sporthal is (gratis) parkeergelegenheid. Ook wanneer je eerst naar
de kerkdienst gaat, is het raadzaam om de auto bij de Sporthal te
parkeren, want elders in het dorp heb je een parkeervergunning nodig of
dien je parkeergeld te betalen. De kerk is op loopafstand.
Het liefst vóór 12 februari aanmelden bij marjabakaal@quicknet.nl
Na bevestiging is uw team ingeschreven.
De kosten bedragen: € 30 per team.
We hopen dat er veel teams zullen komen en dat het een hele gezellige
dag zal worden.
De Organisatie, Anneke Visser, Kees Visser, Rob & Marja Bak-Aal.
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BERICHTEN VOOR DE

ENGELMUNDUSPAROCHIE

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

25-02
26-02
29-02
03-03
04-03
07-03
10-03
11-03
14-03
17-03
18-03
21-03
24-03
25-03
28-03
31-03
31-03

19.00 uur
10.00 uur
09.00 uur
19.00 uur
10.00 uur
09.00 uur
19.00 uur
10.00 uur
09.00 uur
19.00 uur
10.00 uur
09.00 uur
19.00 uur
10.00 uur
09.00 uur
14-16 uur
19.00 uur

completen/nachtgebed
eucharistieviering, kinderkerk/vastenproject
eucharistieviering, koffiedrinken
vesper/avondgebed
eucharistieviering, kinderkerk, koffiedrinken
eucharistieviering, koffiedrinken
completen/nachtgebed
eucharistieviering, kinderkerk
eucharistieviering, koffiedrinken
vesper/avondgebed
eucharistieviering, kinderkerk, koffiedrinken
eucharistieviering, koffiedrinken
completen/nachtgebed
eucharistieviering, kinderkerk
eucharistieviering, koffiedrinken
palmpaasstok maken, De Bolder
voorbereiding samen met de Adelbertusparochie in de Engelmunduskerk

website: www.ijmuiden.okkn.nl
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Uit de Engelmundusparochie
Vastenactie
Dit jaar hebben wij een initiatief van de Adelbertusparochie overgenomen:
Maakt u zelf een spaardoosje voor uw bijdrage aan de vastenactie van
onze landelijke kerk? In de weken van de Veertigdagentijd kunt u een
bedrag sparen door dagelijks iets in het doosje te stoppen.
Wilt u dit doosje op Palmzondag 1 april meenemen naar de kerk? Uw
vastenoffer is dan deel in de opdracht van de gaven tijdens de eucharistieviering. Hartelijk dank!
Ziekenboeg
Tussen de diagnose en de operatie vergingen maar twee weken. Het was
namelijk gauw duidelijk dat een van de twee nieren van Jan Blokland
ernstig ziek was en dat zij moest worden verwijderd. De operatie zelf
verliep voorspoedig maar het herstel gaat met vallen en opstaan.
Gelukkig was hij er vroeg bij maar toch was het wel een hele klap toen
Dick Gouda na zoveel jaren hoorde dat zijn PSA-waarden een licht
stijgende lijn vertonen. Op het moment is hij onder behandeling.
Bidden wij van harte dat wij beiden nog lang in ons midden mogen
hebben.
Met hartelijke groet en tot ziens,
pastoor Harald Münch
Hoe kunnen we bidden?
Daarover willen we van gedachten wisselen, zo hebben de deelnemers
van de huiskamerkring besloten. Deze open kring die voor alle leden en
vrienden van de Oud-Katholieke gemeenschap in de IJmond open staat
komt op dinsdag 27 maart om 20 uur bijeen.
Plaats: Huib en Lien Bil, Zwarte Mierenvlak 42, tel. 0255-522327.
Kerkkoor Velsen-zuid
Zondag 22 april zullen we zingende gasten in de kerk hebben. Het
kerkkoor van de PKN-gemeente in Velsen-zuid, van de andere
Engelmunduskerk‟, komt op visite bij ons. Zij zullen tijdens de
eucharistische viering op die zondag in de paastijd bij ons komen zingen.
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BERICHTEN VOOR DE

ADELBERTUSPAROCHIE

Kerkdiensten
22-02 19.00 uur

26-02 10.00 uur
28-02 19.30 uur
04-03 10.00 uur
11-03 10.00 uur
18-03 10.00 uur
25-03 10.00 uur
27-03 19.30 uur
31-03 19.00 uur

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)
oecumenisch Taizé-gebed
2e zondag van de veertigdagentijd –
Reminiscere B (blz. 239)
3e zondag van de veertigdagentijd –
Oculi B (blz. 241)
4e zondag van de veertigdagentijd –
Laetare B (blz. 244)
5e zondag van de veertigdagentijd –
Iudica B (blz. 246)
oecumenisch Taizé-gebed
gebedsdienst van boete en vergeving ter
voorbereiding op de Goede Week en Pasen,
viering voor beide parochies in de kerk van de
H. Engelmundus,
ons eigen kerkgebouw blijft gesloten

website: ijmuiden.okkn.nl
Autovriendendienst
Coördinator: Mw. M. de Koning-Wiljouw, tel. 0255-515597.
Indien u gebruik wilt maken van de autovriendendienst belt u dan
alstublieft op zaterdagavond en spreek eventueel in op het antwoordapparaat (afmelden kan tot zondagochtend 9.00 uur).
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Koffiedrinken
Er is koffiedrinken na de kerkdiensten van 04-03 en 18-03.
Collectes
In de veertigdagentijd staan de collectes in onze parochie vooral in het
teken van ons landelijk vastenoffer 2012: Het bisdom Niassa in
Mozambique waar de ook bij ons bekende Mark van Koevering bisschop
is. Elders in dit nummer leest u meer over de projecten. We hopen – zoals
ook in eerdere jaren – op de royale medewerking van u allen.
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 in januari werd gehouden.
De opbrengst van kerkbalans is onmisbaar voor het voortbestaan van het
dagelijks werk in onze parochie. Heeft u uw toezeggingsbriefje nog niet
ingevuld? Het kan nog steeds bij de penningmeester Marcel van der Wel
worden ingeleverd of op zondag op de collecteschaal gelegd worden.

Bij de kerkdiensten
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 columschrijver 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.
Zaterdag 31-03 is er om 19.00 uur een gebedsdienst ter voorbereiding op
de Goede Week en het hoogfeest van Pasen, eveneens in de kerk van de
H. Engelmundus. Nu er al vele jaren geen biecht voor de Pasen meer
verplicht wordt gesteld is deze dienst een moment van bezinning en
voorbereiding geworden.
Van harte aanbevolen! Het zijn altijd mooie verstilde diensten waarin in de
handoplegging door de priester wordt gesymboliseerd dat we telkens weer
nieuw het leven in kunnen gaan.
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Vespers in de veertigdagentijd
Ook dit jaar houden de samenwerkende kerken in IJmuiden weer
gedurende de veertigdagentijd vespers in de PKN Engelmunduskerk in
Velsen-Zuid. De eerste vesper is op woensdag 29-02 om 19.00 uur.
Thematisch willen we dit jaar naar de 7 dagen van het scheppingsverhaal
in Genesis 1+2 kijken. Elke viering heeft een andere dag als uitgangspunt.
De overige data zijn: 07-03, 14-03, 21-03, 28-03 en 04-04. Het is de
bedoeling dat de dienst ca. 30 minuten duurt zodat u daarna uw avond
nog ten volle ter beschikking hebt.

Schoonmaakochtend in de Adelbertus
De vorig jaar ingezette lijn van het gezamenlijk af en toe eens “flink de
bezem door de kerk halen” zet het kerkbestuur ook in 2012 in de meest
letterlijke zin door:
Op zaterdag 10-03 is er vanaf 10.30 uur weer een schoonmaakochtend in
de kerk. Achter de verwarming en in de lampenkap: het winterse stof moet
eruit zodat het kerkgebouw weer paasklaar is.
Let u op de afkondigingen en vergeet u niet zich op te geven op de lijst die
vanaf 26-02 in de kerk ligt.
Vanuit de Adelbertus-pastorie
Bij het schrijven van mijn bijdrage voor het KRUISPUNT is het toch nog
winter geworden – en dan ook gelijk vrij hevig. Nederland hoopt erop dat
het voor het eerst in jaren mogelijk zou zijn een Elfstedentocht te gaan
rijden.
Toen ik in Utrecht kwam studeren werden er in twee opeenvolgende jaren
Elfstedentochten verreden zodat ik dacht dat het een vrij gewoon
evenement zou zijn.  Bij de laatste in 1997 was me dan toch duidelijk
hoe uitzonderlijk dat eigenlijk was…
Op 22-01 hadden we samen met de PKN-gemeente en de RK parochies
in de Engelmunduskerk in Velsen een gezamenlijke viering van Schrift en
Tafel waarin ik preekte. Het is altijd een bijzonder mooie viering dankzij de
samenwerking van de Engelmunduskoren (PKN en RK) en de gezangen
uit de verschillende gezangboeken. Helaas is het klimaat in de RK kerk
ook enigszins winters zodat vanuit de RK parochies niemand “achter het
altaar” kon staan. We blijven hopen en bidden dat in deze tijd van
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ontkerkelijking en groeiende samenwerking op het grondvlak van de kerk
ook het teken van de gezamenlijke tafel tot stand moge komen!
Ook de trouwe Adelbertus-kerkgangers waren er – wellicht volgend jaar
ook eens een uitdaging voor nieuwsgierigen?
Inmiddels zijn de groepsinterviews in het kader van het KASKI-onderzoek
achter de rug. Namens het kerkbestuur wil ik een ieder die er een ochtend
of middag op ons verzoek aan besteedde hartelijk dank zeggen! Het was
goed om te ervaren dat nagenoeg iedereen meteen bereid was mee te
denken – ook en juist ook in de “zijlijn” van de parochie.
De informatieavond op 03-02 over dit onderwerp was ondanks de
overvloedige sneeuw op die dag zeer goed bezocht. Via het KRUISPUNT
en de kerkdiensten houden we u verder op de hoogte.
Graag wil ik op deze plek ook nog wijzen op de activiteiten en vieringen in
het kader van de veertigdagentijd en de voorbereiding op het Paasfeest
waarover u elders in dit nummer meer kunt lezen.
Een bijzondere groet ook aan hen die door ouderdom of ziekte aan huis
gebonden zijn!
Vanuit de pastorie aan de Wilgenstraat wens ik u een zinvolle veertigdagentijd,
Robert Frede, pastoor
Van de Adelbertus-aktiviteitencommissie
Onze eerstvolgende activiteit betreft een Matrixverloting.
Vanaf 3 maart kunt u weer op nummers inschrijven, voor of na de
kerkdienst of als u voor een andere activiteit in het Adelbertuscentrum
bent.
De trekking zal plaatsvinden op zondag 1 april tijdens het koffiedrinken.
Wij hebben deze keer 2 prijzen te winnen: de inmiddels alom bekende
prachtig gevulde flessenmand en, voor een keertje een extra prijs,
namelijk een prepaid telefoon.
Voor 2,50 euro per nummer kunt u een van deze twee mooie prijzen
winnen en zoals u weet gaat de opbrengst (uiteraard) naar een goed doel
binnen onze parochie.
Mariska Donker
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ALGEMENE BERICHTEN
Om te zingen naar de ICHTHUSkerk
Op zaterdag 24 maart 2012 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 .
C.O.V. „IJmuiden‟ zingt de Matthäus Passion
Traditiegetrouw zingt de C.O.V. „IJmuiden‟ ook dit jaar weer de Matthäus
Passion van J.S. Bach op vrijdag 30 maart in de vertrouwde Nieuwe Kerk
aan de Kanaalstraat 250 te IJmuiden.
De kerk gaat open om 18.45 uur. Het concert begint stipt om 19.30 uur.
De toegangsprijs bedraagt € 25,-- en voor jongeren t/m 16 jaar onder
begeleiding € 10,--.
Voorverkoop: ten zuiden van het Noordzeekanaal bij Tineke Zwanenburg
tel.( 0255) 52 56 93 en ten noorden van het Noordzeekanaal bij Joke
Spruit tel. (0251) 21 16 12, via e-mail: kaartverkoop@cov-ijmuiden.nl
Zie ook de website: www.cov-ijmuiden.nl
Commissie aangepaste gezinsdiensten IJmond
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de dienst op
1 april 2012 in de Morgensterkerk, Vrijburglaan 2,
Heemskerk. Het thema van de dienst is
´Kleur bekennen: Hosanna – kruisig Hem’.
De dienst begint om 15.00 uur. De voorgangers zijn pastoor R. Frede en
pastor E. 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 30 maart a.s. contact op met mevr. R. de Vlieger van Zandvoort, tel. 0255 - 530210.
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AGENDA
20-02
21-02
24-02

09-03
13-03

20.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
20.00 uur
14.00 uur
19.30 uur
14.00 uur
20.00 uur

20-03
21-03
23-03
26-03
27-03

20.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
14.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

06-03

4e Theologenlezing, Haarlem
Bijbelkring, De Bolder
Oecumenische leeskring, Ichtusburcht
Filmavond in de Engelmunduskerk
Bijbelkring, De Bolder
“pastoraat bij justitie”, Adelbertuscentrum
Oecumenische leeskring, De Bolder
OK Mannenvereniging, Leen v.d. Lugt over de
Olympische Spelen in China
Adelbertus Vrouwenkontakt, kienen
“pastoraat in een ziekenhuis”, Adelbertuscentrum
Aktiva, lezing Ds. Neuféglise-Vermeer
Oecumenische leeskring, Ichtusburcht
5e Theologenlezing, Haarlem
Huiskamergesprek bij fam. Bil

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 14 maart 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 26 maart 2012.
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