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Aan het volk van God bij
Sint Adelbertus en Sint Engelmundus . . .
De dagen worden korter en de nachten langer. Het is najaar. Het donkere
gedeelte van de jaarkring begint. Ook in de christelijke liturgie speelt de
nacht een grote rol. Wij vieren de geboorte van Jezus in de Heilige Nacht.
Het laatste avondmaal en het verraad in de tuin van Gethsemane vonden
‘s nachts plaats. En met Allerzielen steken wij voor de doden kaarsen
aan.
Maar louter duisternis en kaarslicht zijn nog geen boodschap. We
moeten niet bij de uiterlijke vormen blijven staan, maar vragen naar de
diepere zin. Wat heeft het christelijk geloof te zeggen over de omgang
met de schaduwkanten van het leven?
Donker en nacht zijn in de Heilige Schrift contrasten met het licht, maar
geen tegen-goddelijke krachten. Gods tegenwoordigheid kent geen
grenzen. Ook de duistere machten en de donkere krachten zijn aan hem
onderworpen. Ook in de donkerheid van gevangenschap en onvrijheid,
in nood en dood is God aanwezig.
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‘De verschrikkingen van de nacht hoef je niet te vrezen’. Zelfs in de nacht
van de totale ontreddering, wanneer wij niet weten welke kant het op
moet, als elk contact met de medemens lijkt verbroken, zelfs dan is God
ons mensen nabij.
Ook onze kerk en onze parochies moeten tegen de duisternis ingaan.
Velen zien de toekomst van onze gemeenschap somber in. En ze hebben
er redenen voor. Waar is het licht?
De vaders van de kerk zeiden: Zoals overdag de maan, die wij niet zien,
het licht van de zon in zich opneemt, om het in de nacht weer uit te
stralen, zo moet de Kerk het licht van Jezus de Christus opnemen en aan
de mensen en de wereld doorgeven. Maar de maan is onderworpen aan
het ritme van dag en nacht. Zij heeft tijd nodig om het zonlicht in zich op
te nemen. En daarop volgen tijden dat zij het licht kan uitstralen. De zon
echter is er altijd.
Zo moet de Kerk soms ook afnemen, door de nacht trekken, van gestalte
en vorm veranderen. Zij moet het risico van de nacht ondergaan om
straks weer te kunnen opgaan.
Met Jezus Christus is voor de mensen een licht gaan schijnen. Met hem is
voor de wereld een licht opgegaan en ‘verschenen aan allen die leven in
duisternis’.
Harald Münch, pastoor
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BERICHTEN VOOR BEIDE PAROCHIES
2012 - een bijzonder Synodejaar
Kindersynode
Jongerensynode
Grote Synode

10 november
24 november
24 november

De Grote Synode van onze kerk vindt dit jaar plaats op 24 november in
Hilversum. In deze landelijke vergadering, waarin alle parochies en
geestelijken vertegenwoordigd zijn, worden het landelijke reilen en
zeilen van de kerk en het Collegiaal Bestuur van het afgelopen jaar
besproken, verantwoording afgelegd voor het gevoerde financiële beleid,
en het beleid voor de toekomst uitgestippeld, financieel en anderszins.
Een bijeenkomst van de wat rijpere oud-katholieken, voorbereid in de
gemeentevergaderingen van de parochies.
En de jeugd?
De jeugd was nooit speciaal vertegenwoordigd.
Maar dit jaar wel!
Jutta Eilander, de jongerenpastor, organiseert parallel aan de Grote
Synode een Jongerensynode voor jongeren van 16 – 25 jaar.
De Jongerensynode vindt ook plaats in Hilversum, in De AKKER,
Melkpad 14 b, van 9.30 – 17.00 uur.
Tegen het einde van de Grote Synode is er spreektijd gereserveerd voor
inbreng vanuit de Jongerensynode.
Uniek!
Deelnemers kunnen zich opgeven tot 17 november bij: jutta@okkn.nl
En ook voor de kinderen vindt een Synode plaats, maar niet in
Hilversum en niet op 24 november.
De Synode voor kinderen van 10-15 jaar wordt op 10 november van
11.00 – 14.30 uur gehouden in Amersfoort, in het Seminariegebouw,
Kon.Wilhelminalaan 3.
Aanmelden bij: jutta@okkn.nl
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ALPHA CURSUS
De Oud-Katholieke Engelmundusparochie en de Hervormde Gemeente
IJmuiden-West en de PKN Velserbroek organiseren een Alphacursus die
gegeven zal worden in De Bolder, Bloemstraat 124 IJmuiden.
Tijdens voorbesprekingen is het woord snuffelcursus gevallen, en dat is
ook exact de opzet van deze cursus. Snuffelen aan begrippen als God,
Geloof en de Bijbel. Om meer te weten te komen van de beginselen van
het christelijke geloof is deze cursus een goede leidraad.
De opzet is laagdrempelig. U hoeft zich niet op te geven.
De cursus bestaat uit 3 avonden te weten : 31 oktober , 7 november en
14 november 2012. Aanvang 18.30 uur.
De avonden beginnen met een eenvoudige maaltijd, waarna de volgende
thema’s besproken zullen worden:
31-10-2012
Waar is Wie ….De vraag naar God.
07-11-2012
Hoe kun je geloven. De vraag naar de wijze geloof
tot stand komt en vorm krijgt.
14-11-2012
De Bijbel. Enige kennisoverdracht en oriëntatie op
de Bijbel.

Taizéviering
Elke laatste dinsdag van de maand wordt er in de oud-katholieke
Adelbertuskerk in de Sparrenstraat in IJmuiden een Taizéviering
gehouden. De volgende viering vindt plaats op dinsdag 27 november.
Deze 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.
De Taizévieringen zijn ‘n gezamenlijk initiatief van de rooms-katholieke,
oud-katholieke en protestantse kerken in Velsen.
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De parochie(s) onderweg
Eén van de nadelen in deze tijd is dat de zomerperiode - de periode dat
geen vergaderingen kunnen worden belegd als gevolg van de geplande
vakanties – veel langer duurt dan voorheen. Dat is de reden dat beide
kerkbesturen pas na de zomer in volledigheid in de gelegenheid waren
om de uitkomsten van het Kaski-onderzoek te bespreken. Inmiddels is
dat gebeurd en beide kerkbesturen hebben het voornemen om de
conclusies van het onderzoek op een gemeentevergadering te bespreken;
maandagavond 19 november in De Bolder (H.Engelmundus) en
woensdagavond 21 november in het Adelbertuscentrum (H.Adelbertus).
Met u zullen niet alleen de conclusies worden besproken, maar ook het
voornemen van uw kerkbestuur welke bestuurlijke lijnen zullen worden
uitgezet in reactie op hetgeen u als parochies via de enquête hebt
aangedragen. Wij hopen dat parochianen zoveel mogelijk in aantal
aanwezig zijn, zodat ideeën kunnen worden uitgewisseld en wij ons in
elk van onze parochies mogen richten op een gedragen beleid.
De resultaten van het Kaski-onderzoek zijn neergelegd in een tweetal
rapportages, een kwalitatief deel en een kwantitatief deel. De laatste
rapportage geeft de conclusies en aanbevelingen weer.
De rapportages kunt u downloaden via onze website: IJmuiden.okkn.nl
Ook kunt u aan uw kerkbestuurders een exemplaar vragen.
De conclusies en aanbevelingen zijn:
Behoeften, wensen en voorwaarden voor vitaliteit
1) Veel van de parochianen leven alleen. Dit aantal zal in de nabije toekomst
snel groter worden. Het pastorale aanbod moet hierop aansluiten.
2) De parochianen willen met elkaar praten over existentiële thema’s.
Daarnaast zijn zij geïnteresseerd in de oud-katholieke kerkleer en geschiedenis. Een deel van de parochianen vindt dat hiervoor meer aanbod gegenereerd moet worden.
3) De kerktypes die de parochianen het meeste aanspreken zijn de vierende kerk
en een diaconaal centrum. Een vierende kerk is men al.
De kwaliteit van deze vieringen dient hoog gehouden te worden.
Daarnaast is er enthousiasme onder de parochianen voor andere vieringen, in
de eerste plaats een oecumenische viering. Een diaconaal kerktype is voor de
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parochianen wenselijk. Uit het kwalitatief deel van het onderzoek is gebleken
dat de diaconale taak echter nauwelijks aandacht krijgt. Deze zal dus moeten
worden ontwikkeld. Onder een grote groep parochianen tot 60 jaar is de
aandacht voor een spiritueel centrum hoog. Wanneer we verder in de toekomst proberen te kijken lijkt het raadzaam meer aandacht te schenken aan
dit kerktype. Dit maakt de kans groter dat deze leeftijdsgroep aan de
parochies verbonden blijft.
4) Een aparte doelgroep is die van de jongeren. Het is duidelijk dat de
parochianen hiervoor (blijvend) aandacht willen hebben. Er zal een aparte
strategie ontworpen moeten worden om jongeren van binnen en buiten de
parochie te blijven bereiken en mogelijk te interesseren voor de oud-katholieke
eigenheid.
5) De betrokkenheid van de leden bij de parochies is hoog. Het is belangrijk om
de betrokkenheid voor de toekomst vast te houden. Een inzet van middelen om
dit doel te bereiken is vooral zinvol voor de groep tot 50 jaar. Deze groep is
heel belangrijk als draagvlak voor de toekomst van de parochies. Hierop is een
plan voor relatiemanagement noodzakelijk.
6) De parochianen willen zich ook meer dan nu naar buiten, naar de samenleving en religieus geïnteresseerden richten. Hierop moet een p.r.- en
actieplan gemaakt worden.
Draagvlak voor samenwerking en toekomstige huisvesting.
7) Een overgrote meerderheid van de parochianen is optimistisch over de
positieve gevolgen van een verdergaande samenwerking tussen de parochies.
Het draagvlak voor verdere stappen in de samenwerking lijkt gegarandeerd.
8) De meeste parochianen zijn overtuigd van de noodzaak om verder te gaan in
één gebouw, zonder dat dit nieuwbouw betreft. Er is een duidelijke voorkeur
voor toekomstige huisvesting in deEngelmunduskerk bij de leden van de
Engelmundus, ook al is men zich bewust van de hogere onderhoudskosten die
daarmee gepaard gaan.
De bereidheid van de parochianen van de Adelbertusparochie om verder te
gaan in de Engelmunduskerk is een kwart. Maar een derde van de leden van
de Adelbertusparochie wil liever in de eigen kerk verder. De helft van de
parochianen is ook bereid extra bij te dragen voor het behoud van de eigen
kerk.
9) De parochies bevinden zich wat betreft de leeftijdsopbouw in een precaire
situatie. Over tien jaar zal het ledental fors zijn afgenomen. Hierdoor is het
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noodzakelijk beslissingen omtrent gebouwen en financiële middelen niet
langer uit te stellen.
Overig
10)Tijdens de uitvoering van de enquête is duidelijk geworden dat het
adressenbestand van de parochies niet op orde is.
U begrijpt vast dat wij op de afzonderlijke gemeentevergaderingen voldoende stof tot gesprek hebben en ik nodig u allen van harte uit om hier
aan deel te nemen.
Gert Jan v.d. Hulst
Seniorenmiddag
Graag willen wij u uitnodigen voor de seniorenmiddag op woensdag
12 december 2012.
De middag begint om 15.00 uur met een kerkdienst in de Engelmunduskerk.
Daarna is er een gezellig samenzijn in de Bolder.
De middag staat in het teken van de Advent.
We sluiten af met een broodmaaltijd.
De middag zal eindigen om 18.45 uur.
Het is mogelijk dat parochianen met een kerktelefoon de kerkdienst mee
kunnen luisteren.
Binnenkort ontvangt u een persoonlijke uitnodiging voor deze middag.
Voor nadere informatie kunt u bellen naar;
Sonja Gravemaker, tel 0255-533309
Anneke Zwart, tel 023-5491140
Namens de parochies van de H.Adelbertus en H.Engelmundus
met vriendelijke groeten,
Anneke Zwart
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DANKBETUIGINGEN
Ik wil de dames van de Engelmundus danken voor de bloemen en de
foto; hij staat in een lijstje - heel mooi.
En ook heel veel dank aan de Adelbertus voor de mooie fruitmand. Het
is toch een heel werk!
Dames, m’n hartelijke dank,
Arina van Heck, Zeewijkplein 442
Gezamenlijke start catecheseseizoen in De Rank
Op zaterdag 29 september hadden we, de oud-katholieke jongeren van
de leringgroepen een gezamenlijke Startmiddag met de jeugdgroep van
de Nieuwe kerk.
Om 15:00 uur werden we ontvangen in de Rank met frisdrank en heerlijke zelfgebakken cakejes die leuk versierd waren.
We werden aan elkaar voorgesteld met een leuke bijnaam.
Daarna gingen we een spel spelen, namelijk: ballonen stuk trappen.
Twee personen hadden telkens ballonen om hun benen gedaan die ze bij
elkaar stuk moesten trappen. De winnaar ging naar de ene groep en de
verliezer naar de andere groep. Zo creëerden wij 3 teams.
Daarna hadden we een quiz met vragen. Je kreeg een T-shirt aan met
letters op je rug, daarna kreeg je een vraag en zette je de letters op de
goede plaats.
In de pauze kregen we drinken en lekker snoep.
Het laatste spel was ‘ren je rot’.
Pastoor Harald en zijn vrouw kwamen kijken, en ook de dominee van
de hervormde kerk en zijn vrouw.
Rond 17:00 uur kwam de kok met een heerlijke barbecue. We hebben
heerlijk gegeten en gedronken, en zo hebben we een leuke middag
gehad.
We willen iedereen bedanken die zich inzetten voor deze dag, en ook de
kok met het lekkere eten.
Niels Wassenaar
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Bolderbazar 2012 (59e editie)
Gastvrij ontvingen wij als Engelmundi onze vele gasten op vrijdag 26- en
zaterdag 27 oktober in gebouw de Bolder en onze mooie kerk.
Tevreden gezichten alom.
Opbrengst, schrikt u niet: bruto 18.194,00 euro (in 2011: 17.338,00 euro)!
Dank aan alle sponsoren, die dit mede mogelijk hebben gemaakt.
Namens de BB commissie;
Wim Kok.
Uitslag verlotingen
Prijswinnende lotnummers Grote Verloting:
de nummers zijn gesorteerd op lotnummer, niet op prijsnummer,
beginnend met de letter A:
9
1852
2492
3250
3694
4768
7060
8694

87
1867
2498
3326
3780
4852
7112
8711

121
1869
2532
3358
3822
4875
7553
8923

237
1883
2600
3513
4028
5305
7557

273
1954
2721
3525
4049
5320
7689

284
1994
2745
3540
4069
5348
7755

628
2064
3080
3575
4133
5508
7826

1021
2286
3145
3587
4196
5601
8075

1028
2370
3151
3612
4225
5692
8140

1124
2445
3170
3642
4387
5897
8316

1822
2451
3203
3650
4688
5945
8342

Prijswinnende lotnummers in de Kleine Verlotingen:
Aktiva (zonder voorloopletter, gesorteerd op lotnummer): 3106, 3591
Historische Kring (zonder voorloopletter, gesorteerd op lotnummer):
2150, 2590, 3334
Herkent u dit plaatje van een bezorgde penningmeester?
Dan begrijpt u vast wel dat zij uw steun nodig heeft.
Bankrekening 841069824 t.n.v. Kruispunt
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Gift, subsidie voor OCAAM
Als voorzitter van de Old Catholic Anglican Airport Ministry (OCAAM)
ben ik zeer erkentelijk voor de subsidie aan OCAAM, zijnde 10% van de
netto opbrengst uit de “Bolder Bazaar”. Deze subsidie wordt meestal gegeven aan een project buiten de Kerk. Voor OCAAM is een uitzondering
gemaakt.
De voorloper van OCAAM is in februari 2004 als stichting “Anglican
Airport Ministry” (AAM) opgericht, en startte in september 2004 met één
pastor op het Luchthavenpastoraat. 30 december 2010 werd de stichting
OCAAM opgericht.
OCAAM heeft tot doel om vanuit het Christelijk geloof dienst te verlenen
aan de wereldwijde gemeenschap van mensen en als gemeente te groeien
in de band met Christus door:
• Het pastoraal ondersteunen van passagiers en reizigers,
medewerkers en vrijwilligers op de nationale luchthaven
Schiphol.
• Het uitdragen van het Christelijk geloof op Oud-Katholieke en
Anglicaanse grondslag.
• Het bevorderen van de oecumenische samenwerking.
• Het werven en ondersteunen van vrijwilligers voor het
luchthavenpastoraat op Schiphol vanuit de Oud-Katholieke en
Anglicaanse achterban in Nederland
Om de OCAAM doelstellingen te kunnen verwezenlijken heeft OCAAM
een fulltime pastor in dienst, en dat is pastor Joop Albers.
Op jaarbasis zijn er meer dan 350 situaties waar de inzet van een
luchthavenpastor wordt gevraagd. Bijvoorbeeld de opvang van mensen
die terugkeren vanuit het buitenland en daar een traumatische ervaring
hadden, of van mensen die naar Nederland komen omdat hun naaste
iets ernstigs is overkomen. De opvang van deze mensen gebeurt door het
pastorale team, waarvan er altijd iemand oproepbaar is (7x24). De
assistentie gebeurt omdat mensen hierom verzoeken. De situaties
variëren in ernst en karakter. Zo zijn er assistentie verzoeken omdat er
iemand is overleden in een vliegtuig of op de luchthaven zelf. Ook
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komen er verzoeken om bijstand als iemand in nood verkeert op de
luchthaven en zich meldt bij medewerkers van de luchthaven of via de
Koninklijke Marechaussee.
Het Luchthavenpastoraat is gevestigd op Schiphol waar het Stilte
Centrum in het niet Schengen gebied is gevestigd. Schiphol
accommodeert op Schiphol kantoor- en vergaderruimte, met verder alle
faciliteiten als bureaus, kastruimte, internet, computer, etc.
Eigenlijk heeft het Luchthavenpastoraat de grootste parochie ter wereld
als je bedenkt dat er 60.000 mensen werkzaam zijn op de luchthaven en
dat er jaarlijks 45.000 000 passagiers worden ontvangen. Het Stilte
Centrum wordt jaarlijks door 45.000 mensen bezocht (christenen,
moslims, joden e.a.).
Het Luchthavenpastoraat wordt gevormd door drie stichtingen: Het
Protestantse Luchthaven Pastoraat Schiphol, Het Rooms-Katholieke
Luchthaven Pastoraat Schiphol en het OCAAM. Zie hier de oecumenische samenwerking. Elke stichting heeft een fulltime pastor of dominee
in dienst. De voorzitters van de drie stichtingen besturen het LHP. Het
OCAAM bestuur bestaat uit 3 Oud-Katholieken en 2 Anglicanen.
Elke stichting werft en ondersteunt vrijwilligers voor het Stilte Centrum.
OCAAM heeft vijf vrijwilligers in dienst, momenteel 3 Oud-Katholieken
(Hans van de Pieterman, Johan van der Laan en Nico Schoorl) en 2
Anglicanen. Er is momenteel een wachtlijst voor vrijwilligers.
De OCAAM pastor wordt betaald door OCAAM maar wordt door de
bisschop van Haarlem van de OKKN of de anglicaanse bisschop van
Gibraltar gezonden. Het zou de financiële positie van OCAAM zeker ten
goede komen als OCAAM meer persoonlijke giften uit de OKKN zou
ontvangen (Bankrekening: 39.37.88.342).
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het OCAAM;
www.ocaam-schiphol.nl , die beheerd wordt door Cees Borst.
Nogmaals namens het OCAAM hartelijk dank voor de bijzondere gift
waaruit waardering voor het werk van het Schipholpastoraat blijkt!
Jaap Wijker
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BERICHTEN VOOR DE
ENGELMUNDUSPAROCHIE

Kerkdiensten
Za.
zo.
wo.
za.
zo.

10-11
11-11
14-11
17-11
18-11

zo.
wo.
za.
zo.

18-11
21-11
24-11
25-11

wo.
za.
zo.
zo.

28-11
01-12
02-12
02-12

wo.
za.
zo.
wo.
za.

05-12
08-12
09-12
12-12
15-12

19.00 uur
10.00 uur
09.00 uur
19.00 uur
10.00 uur

completen/avondgebed
eucharistieviering, kinderkerk
eucharistievering, koffiedrinken
vesper
eucharistieviering met de doop van
Mees Willem Tol, kinderkerk, koffie
15.30 uur koopvaardijdienst in Nieuwe Kerk
09.00 uur eucharistieviering, koffiedrinken
valt uit i.v.m. synode
gezamenlijke dienst in Adelbertuskerk m.m.v. het
Hoorns Byzantijns Koor
09.00 uur eucharistieviering, koffiedrinken
19.00 uur vesper
10.00 uur eucharistieviering, kinderkerk, koffie
19.00 uur adventsservice samen met de Hervormde
gemeente IJmuiden-West in Nieuwe Kerk
09.00 uur eucharistieviering, koffiedrinken
19.00 uur completen/avondgebed
10.00 uur eucharistieviering, kinderkerk
09.00 uur eucharistieviering, koffiedrinken
19.00 uur vesper

Website: www.ijmuiden.okkn.nl
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Uit de Engelmundusparochie
Parochiekoor
Zondag 14 oktober was er een jarig en dat was ons parochiekoor. Het
vierde zijn 35ste verjaardag. Het was een fijne dienst waarin bisschop
D. Schoon en oud-pastoor T. Glazemaker voorgingen. 35 jaar is eigenlijk
niet oud gezien een mensenleven: mogen er nog vele jaren bij komen!
Maar dan zou het ook fijn zijn als er nieuwe leden bij komen. Wie voelt
zich geroepen mee te doen?
Aannemen
Na jarenlang lering/katechese en een week samen in een berghut zonder
douche en warm water in de eenzaamheid van de bossen in de Alpen,
zijn op zondag 4 november vijf jongeren aangenomen.
Het zijn Marijtje de Boer, Myrthe van Evert, Brett Luiting, Hendrien Rill
en Sijmen Schoon.
Zij namen voor de eerste keer deel aan de communie. Door het bloed en
lichaam van Christus werden zij dieper met de gemeenschap van de kerk
en Christus zelf verbonden.
Kerkbestuur
Pastores en kerkbestuur zijn op zoek naar iemand die het kerkbestuur
komt aanvullen en wel voor het aandachtsveld ‘public relations, culturele en spirituele activiteiten’. Het gaat om het meedenken over en het
organiseren van bovengenoemde activiteiten om op die manier de plaatselijke samenleving in Velsen van dienst te zijn, en het beleid van het
kerkbestuur in pr om te zetten door regelmatig contact met de pers en
andere media te onderhouden.
Graag voorstellen aan pastoor Harald Münch doorgeven.
Extra gemeentevergadering
Het kerkbestuur nodigt alle parochianen van de Engelmundusparochie
uit voor een gemeentevergadering op maandag 19 november om 20 uur
in De Bolder. Onderwerp van gesprek zijn de resultaten van het Kaskionderzoek en de toekomst van het verenigingsproces met de
Adelbertusparochie.
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Woensdagochtend en zaterdagavond
Niet alleen op zondagmorgen is onze kerk bevolkt maar ook op
zaterdagavond en woensdagochtend komen mensen voor gebed,
bezinning en ontmoeting met Jezus Christus bijeen. Rustpunten te
midden van een soms drukke week. U bent van harte uitgenodigd: elke
woensdag om 9 uur voor een korte eucharistieviering met koffie drinken
daarna,elke zaterdag om 19 uur voor een avondgebed.
Dopen
Op zondag 18 november zal tijdens de eucharistieviering Mees Willem
Tol, zoon van Bram en Chantal, gedoopt worden.
Wij wensen dat hij, opgenomen in het lichaam van Christus, gezegend en
veilig mag opgroeien.
Koopvaardijdienst
Het Noordhollandse Zeevaartspastoraat zal in samenwerking met onze
parochie en de Hervormde gemeente op zondag 11 november om 15.30
in de Nieuwe Kerk voor allen die op en door de zee hun brood verdienen
en voor hen die daarbij hun levens verloren, bidden.
Vrouwenvereniging Aktiva
Woensdag 21 november 20 uur in De Bolder. Sinterklaas avond!
Mannenvereniging
Dinsdag 13 november om 20 uur in De Bolder. Pastoor R. Frede neemt
ons mee op zijn reis door China.
Oecumenisch leeskring
Leden van verschillende kerken komen eens in de twee weken bij elkaar
om gezamenlijk een actueel boek over theologie of spiritualiteit te lezen.
Wij komen altijd op vrijdag om 14 uur bijeen: 16 november en 14 december in de Ichthusburcht en op 30 november in De Bolder.
Bijbelkring
In de Bijbelkring lezen en bespreken wij de schriftlezingen van de aankomende zondagen. De volgende keren komen wij bij elkaar op dinsdag 13
en 27 november om 14 uur in de pastorie aan de Wilhelminakade 117.
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Huiskamerkring
De volgende huiskamerkring komt op 20 november om 20 uur bij Cocky
Broek, Doorneberglaan 38, tel. 522210 bijeen. De deelnemers hebben deze
keer voor het gespreksonderwerp ‘eucharistie/mis’ gekozen. Iedereen is
van harte uitgenodigd.
Adventsdienst
Al jaren houden wij met de hervormde gemeente van de Nieuwe Kerk in
de adventstijd een laagdrempelige viering met samenzang en schriftlezingen onder medewerking van de koren van beide gemeenten.
Dit jaar doen wij dat op zondag 2 december (de eerste zondag van de
Advent) om 19 uur in de Nieuwe Kerk. Ook dit jaar zullen vertegenwoordigers van de Velser samenleving de schriftlezingen verzorgen,
onder wie burgemeester Weerwind.
Liturgiecursus
De rector van ons seminarie Mattijs Ploeger biedt in dit seizoen een serie
van zes lezingen aan over de betekenis van de zondagse viering van de
eucharistie en onze eigen rol daarin.
De volgende lezing is op maandag 3 december: vanaf 19.30 koffie/thee,
om 20.00 begin van de lezing, afgewisseld met vragen en gesprek, in de
gemeentezaal van de Kathedrale Kerk, Kinderhuissingel 76, Haarlem.
Koperpoetsen
Met Kerst moet de kerk weer stralen. Allen zijn opgeroepen om te
helpen: maandag 10 december om 9 uur in de sacristie.
Corrie Gravemaker-Glas geeft al jaren leiding aan deze activiteit.
Daarnaast is zij ook 50 jaar lid van een van de schoonmaakploegen van
onze kerk geweest. Haast onvoorstelbaar! Helaas heeft die ploeg na 50
jaar zijn werkzaamheden gestaakt. Gelukkig gaat de andere groep wel
door.
Vanaf deze plaats wil ik Corrie Gravemaker van harte danken voor
zoveel trouwe toewijding.
Met hartelijke groeten en tot ziens in de diensten,
pastoor Harald Münch

15

UITNODIGING EXTRA GEMEENTEVERGADERING
Dit voorjaar is door het KASKI een vitaliteitsonderzoek uitgevoerd in
zowel de H. Engelmundus- als in de H. Adelbertusparochie. Inmiddels
zijn de resultaten van dit onderzoek bekend en binnen de beide kerkbesturen uitgebreid besproken.
De volgende stap is het bespreken van de uitkomsten en de vervolgstappen met u als parochianen. Wij willen dat doen in een extra gemeentevergadering die voor de parochianen van de H. Engelmundusparochie
gehouden zal worden op:
maandag 19 november 2012 om 20.00 uur in de Bolder
Uiteraard hopen wij op een grote opkomst. Het gaat ten slotte om de
toekomst van de Oud Katholieke Kerk in de IJmond.
Ter voorbereiding kunt u het rapport downloaden van de site van onze
kerk: www.ijmuiden.okkn.nl
Heeft u geen computer/internet dan is een papieren versie ook beschikbaar. Informeer er even naar bij pastoor Harald Munch of één van de
kerkbestuursleden.
Tot ziens op 19 november
het kerkbestuur
35 jaar Parochiekoor
Ballonnen opgehangen door de lering-jeugd sierden de koorballustrade
en corsages aangeboden door de Kinderkerk (met een knipoog naar
Nanda) gaven de koorleden een persoonlijke versiering.
De altaarbloemen, een cadeautje van Aktiva, maakte de feestelijke
entourage kompleet.
Zo mochten we op zondag 14 oktober dit jubileum kerkelijk vieren
samen met een flink aantal parochianen en een tweetal gewaardeerde
gasten: emeritus bisschop A. J. Glazemaker en bisschop Dick Schoon.
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Dat zij er waren, heeft zo zijn redenen, zo was onze oud-pastoor
Glazemaker één van de oprichters van het koor en was (toen nog
gewoon) Dick na de oprichting een aantal jaren mededirigent.
Het werd een fijne dienst, waarin bisschop Dick voorging en de preek
deed en, zoals te verwachten, er veel koor- en samenzang was, op het
orgel uitstekend begeleid door Fiete Smit-Maan.
Ja, en toen tegen het einde van de dienst werd ondergetekende door
oppermisdienaar Roelof Jan van mijn stek op het koor geplukt en op een
stoel aan de voet van het altaar neergezet en kwam een drietal sprekers
zijn zegje doen.
Als eerste oud-pastoor Glazemaker die sprak over de vorming van het
koor en daarbij terecht ook de naam noemde van mede-oprichter Henk
Gravemaker. De tweede spreker was bisschop Dick, die tijdens zijn
toespraak, waarin hij ook Lieny betrok, mij verraste met een door het
Collegiaal Bestuur van de landelijke kerk toegekende oorkonde met
bijbehorende icoon van de H. Willibrordus.
De laatste spreker was Gert Jan v.d.Hulst, die als voorzitter van het
kerkbestuur een kort, maar vrij kompleet overzicht gaf van de kooractiviteiten gedurende de 35 jaar van ons bestaan.
Hierna mocht ik een mooie bos bloemen in ontvangst nemen, die eigenlijk voor Lieny bestemd was, maar die bleef liever “uit de wind” zitten.
Na de dienst was er een door het kerkbestuur aangeboden gezellig
samenzijn in de Bolder, waarbij felicitaties werden geuit, en ook een
drankje niet ontbrak. Ook mocht het koor een flink aantal giften ontvangen, waarvoor namens de koorleden hartelijk dank.
Al neemt het ledental gestaag af, met de huidige bezetting, als alle leden
er zijn, lukt 4-stemmig zingen nog net, dus proberen we een vervolg aan
de achter ons liggende 35 jaren te geven.
Ik wil dit verhaaltje afronden met iets wat ook voor het koor geldt: In het
verleden behaalde resultaten geven geen garantie voor de toekomst.
Piet Schol
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BERICHTEN VOOR DE
ADELBERTUSPAROCHIE

kerkdiensten
11-11 10.00 uur
18-11 10.00 uur
25-11 10.00 uur

27-11 19.30 uur
02-12 10.00 uur
09-12 10.00 uur
16-12 10.00 uur

24e zondag na Pinksteren ( 27 in reeks B) (blz.345)
- gedachtenis voor de H. Martinus, bisschop van
Tours
25e zondag na Pinksteren (28 in reeks B) (blz. 347)
Laatste zondag na Pinksteren – zondag van de
voleinding (blz. 349)
gezamenlijke dienst met de Engelmundusparochie
in onze kerk m.m.v. Hoorns Byzantijns Mannenkoor
o.l.v. Grigori Sarolea
Taizé-viering
1e zondag van de advent – zondag Ad te levavi
Begin van het nieuwe kerkelijke jaar en lezingencyclus C (blz. 355)
2e zondag van de advent – zondag Populus Sion
(blz. 356)
3e zondag van de advent – zondag Gaudete (blz.358)

website: ijmuiden.okkn.nl

Koffiedrinken
Er is koffiedrinken na de kerk op zondag 18-11, 25-11 (viering met het
Hoorns Byzantijns Mannenkoor), 02-12 en 16-12 (bisschop Dick Schoon op
bezoek).
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Bij de vieringen
Zondag 25-11, de laatste zondag na Pinksteren, zondag van de voleinding,
is wederom het Hoorns Byzantijns Mannenkoor o.l.v. Grigori Sarolea onze
gast en vieren we de eucharistie samen met de parochie van de
H. Engelmundus. Het is een goede gelegenheid om ook vrienden en
buren eens voor de kerkdienst uit te nodigen omdat het bijzondere koor
een andere sfeer aan onze kerkdienst zal geven!
Dinsdag 27-11 begint de maandelijkse Taizé-viering om 19.30 uur. Het
gelegenheidskoor oefent o.l.v. ds. Ben Helmers vanaf 18.30 uur.
Zondag 02-12, de 1e zondag van de advent, begint de voorbereidingstijd op
kerstmis en gaan we tevens het nieuwe lezingenjaar C beginnen. In het
C-jaar staan de lezingen uit het evangelie volgens Lucas wat meer in het
middelpunt. Lucas die qua ontstaanstijd wat verder van de eerste
apostelen afstaat heeft ons anderzijds de mooiste Bijbelverhalen overgeleverd. Zo is o.a. het kerstevangelie van zijn hand.
Zondag 16-12, de 3e zondag van de advent, is onze bisschop Dick Schoon
onze gast en zal hij samen met pastoor Frede voorgaan in de eucharistie.
Collectes
Op zondag 18-11 is de landelijke collecte bestemd voor de Unie van
Utrecht. Het Collegiaal Bestuur schrijft in de aanbeveling:
In alle lidkerken van de Unie van Utrecht wordt deze maand een collecte
gehouden om het werk van de Unie mogelijk te maken. Naast het functioneren
van de Internationale Bisschoppen Conferentie, de internationale oecumenische
dialogen met andere kerken, is er ook geld nodig voor het opbouwen van de
zogenaamde delegaatsgebieden, zoals bijvoorbeeld in Frankrijk. Voor deze
collecte is een aparte folder uitgegeven die in de parochie aanwezig is en kan
worden meegegeven.
Willen de Oud-Katholieke kerken ook internationaal betekenis hebben en houden,
dan is uw steun onontbeerlijk.
Op zondag 16-12 wordt de landelijke collecte voor de maand december
gehouden.
Het Collegiaal Bestuur bestemd de opbrengst van deze collecte voor een
doel in eigen land, maar het is ook mogelijk het voor een diaconaal doel
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in eigen omgeving te gebruiken. In het volgende kruispunt ontvangt u
meer informatie over dit doel.
Actie kerkbalans 2012
Het kerkbestuur vraagt uw aandacht voor de actie kerkbalans 2012.
Heeft u uw bijdrage al overgemaakt? Wilt u iets extra geven of toezeggen? Aarzel niet om bij vragen contact op te nemen met de penningmeester. Hij kan u zeker behulpzaam zijn. We blijven dit jaar nog een
beetje achter met de kerkbalans – help ons de gaten te dichten!
U kunt ook een gerichte actie van de parochie ondersteunen middels
bijvoorbeeld een bijdrage voor de bloemen of voor de dienst van het
altaar.
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)
Schoonmaakochtend in de kerk op 17-11
Zaterdag 17-11 is het weer zover! Vanaf 10.00 uur gaan we met enkele
vrijwilligers onze kerk een extra beurt geven. Hoewel er wekelijks door
enkele getrouwen de kerk schoon wordt gehouden leert de ervaring toch
dat het nodig is om er een paar keer per jaar met een grotere groep
mensen “doorheen te gaan”.
Achter de verwarming, in de lampenkappen, bij het orgel: Er zijn zo van
die plekjes in de kerk waar het stof zich wil verzamelen.
Op zondag 11-11 ligt er een lijst in de kerk zodat we weten hoeveel koffie
er die zaterdag gezet moet worden J
Velen handen maken het werk licht!
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Gemeentevergadering 21-11-12
Op woensdag 21-11 vindt er in het Adelbertuscentrum vanaf 19.30 uur
een extra gemeentevergadering plaats. Het thema van deze gemeentevergadering zijn de uitkomsten van het KASKI-rapport waarover u
voorin in het kruispunt van de hand van Gert Jan van der Hulst meer
kunt lezen.
Het kerkbestuur wil u graag meer vertellen over de weg die we als
Adelbertusparochie naar onze mening moeten inslaan en hoopt met de
parochianen tot een levendig gesprek daarover te komen. Het rapport is
op ijmuiden.okkn.nl te downloaden Voor niet-internetters kunnen we
voor een geprinte versie zorgen.
Het kerkbestuur rekent op u aller komst bij deze belangrijke maar ook
zeer zekere interessante vergadering!
Pastoor Frede afwezig
Pastoor Frede is tussen 26-11 en 04-12 afwezig. De pastorie is bewoond
en bereikbaar. In voorkomende pastorale noodgevallen kunt u contact
opnemen met de pastores Martina Liebler-Münch en Harald Münch.
Vanuit de Adelbertus-pastorie
Blijdschap was er op 14-10 bij de familie van der Zee-Velasco in
Beverwijk: Jenny en Paul werden trotse ouders van Joaquima Skye en
Jared kreeg er een jong zusje bij. Heel veel geluk gewenst en we hopen
dat jullie vele jaren gelukkig met elkaar mogen zijn terwijl Joaquima
opgroeit tot een mooi mens!
Op 28-10 jl. vond in de PKN Engelmundus in Velsen-Zuid de intrede en
bevestiging van hun nieuwe voorganger ds. Barbara de Groot plaats. Ik
was door haar uitgenodigd om in oecumenische verbondenheid de
handen op te leggen en een zegenwens uit te spreken. Het was een
mooie en sfeervolle viering met veel gasten uit de samenwerkende
kerken in de IJmond maar ook uit haar vorige woonplaats Amsterdam.
Het is een goed gevoel dat er na een aantal emeritaten en het gevoel van
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kerkelijke inkrimping nu ook weer eens een nieuwe collega haar intrede
doet. Als Adelbertus-parochie hopen we in elk geval op een goede
samenwerking (zoals we dat al gewend zijn J).
Ook in de eigen kerk waren er een aantal mooie kerkdiensten – hoewel
het natuurlijk ook weer een beetje wennen was dat we nu weer zonder
de Engelmundusparochie vieren.
De oogstdienst in combinatie met de verjaardag van kerkwijding gaf een
eigen kleur aan de beginnende herfst. De fruitbakjes die met de gaven
van de parochianen door enkele vrijwilligers gevuld konden worden
(waarvoor veel dank!) vielen bij de ontvangers, waaronder ook het BijnaThuis-Huis in Santpoort en Velserduin IJmuiden in goede aarde. En ook
voor enkel aan-huis-gebondenen was het mooi moment van verbondenheid.
Op 28-10 herdachten we de overledenen van het afgelopen jaar en
noemden we daarnaast ook nog veel andere namen, een altijd weer
indrukwekkende viering.
Ook de komende periode zijn er weer een aantal bijzondere vieringen en
het zou fijn zijn als u deze met ons mee zou willen vieren.
In het nu ras naderende jaar 2013 verloopt het mandaat van onze
kerkmeester Marcel van der Wel en hij is niet meer herbenoembaar (na
twee termijnen en een extra periode). Het kerkbestuur is al begonnen
met “scouten” d.w.z. we gaan op de uitkijk staan. Mocht u denken: “Wat
een goede gelegenheid om mijn betrokkenheid tot uitdrukking te
brengen” aarzel dan niet om met pastoor of andere leden van het bestuur
contact op te nemen! We komen er zeker in de volgende uitgaven van
het kruispunt op terug.
En tenslotte nog iets over de lang beloofde “gesprekskring boven het
kanaal”. We gaan in 2013 een herstart maken. Beginnen in november of
december van 2012 was geen optie meer gezien de volle agenda’s, dan
beter fris beginnen in 2013. De eerste bijeenkomst is gepland voor 24-01.
Meer informatie volgt in het volgende kruispunt.
De bladeren aan de bomen voor mijn raam zijn nu aan het verkleuren en
ook al erger ik me – als fietser – over de vele regen: Ik zou de herfst niet
willen missen!
Met een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Wilgenstraat,
Robert Frede, pastoor
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AGENDA
10-11
11-11
13-11
13-11
13-11
14-11
16-11
17-11
19-11
20-11
21-11
21-11
24-11
24-11
25-11
27-11
27-11
30-11
02-12
03-12
10-12
11-12
12-12
14-12
18-12

15.30 uur
14.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
18.30 uur
14.00 uur
10.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
10.00 uur
14.00 uur
19.30 uur
14.00 uur
19.00 uur
19.30 uur
09.00 uur
18.30 uur
15.00 uur
14.00 uur
14.00 uur

19-12 18.30 uur

Kindersynode 10-15 jaar, Amersfoort
Koopvaardijdienst, Nieuwe Kerk
Bijbelkring, pastorie Engelmunduskerk
O.K. Mannenvereniging, lezing Chinareis R. Frede
Adelbertus Vrouwenkontakt, muziekquiz
Alpha Cursus, De Bolder
Oecumenische leeskring, Ichtusburcht
Schoonmaakochtend Adelbertuskerk
Extra gemeentevergadering, De Bolder
Huiskamerkring (E)
Extra gemeentevergadering, Adelbertuscentrum
Aktiva, sinterklaasavond
Jongerensynode 16-25 jaar, Hilversum
Grote Synode, Hilversum
Hoorns Byzantijns Mannenkoor, Adelbertuskerk
Bijbelkring, pastorie Engelmunduskerk
Taizéviering Adelbertuskerk
Oecumenische leeskring, De Bolder
Adventsdienst Nieuwe Kerk
Lezing Mattijs Ploeger, Kathedrale Kerk Haarlem
Koperpoetsen Engelmunduskerk
Adelbertus Vrouwenkontakt, Adventsavond
Seniorenmiddag Engelmunduskerk/De Bolder
Oecumenische leeskring, Ichtusburcht
Bijbelkring pastorie Engelmunduskerk,
evaluatie Nieuwe Bijbelvertaling
Aktiva, Adventsavond in de Bolder

Van de redactie:
Wegens ruimtegebrek is er deze maand geen mutatieformulier opgenomen.
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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 voor 28 november 2012 bij:
S.C. Smit-Maan, IJmuiderstraatweg 130, 1972 LH IJmuiden,
tel. 0255-536961, e-mail: s.c.smitmaan@12move.nl
Het volgende nummer verschijnt omstreeks 10 december 2012
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