PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND
Jaargang 54, nummer 6
december 2012
Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus . . .
“In de zesde maand nu werd de engel Gabriël van God gezonden . . .”
Hoewel wij dit stuk uit het evangelie elk jaar voor kerstmis opnieuw
horen, is het niet van zelfsprekend. Want het Woord van God is steeds
nieuw. In het Woord is de onmetelijke liefde Gods verborgen, die wij met
onze kleine geest en beperkte harten nooit helemaal kunnen bevatten of
omvatten.
Het is eigenlijk een geschenk en een genade om dit evangelie in de
Advent en de weinige dagen voor Kerst te mogen horen. Misschien dat
wij opnieuw een stuk van zijn geheim mogen ontdekken.
In de weken voor Kerst, in de vier weken van de Advent, worden wij als
het ware bij de hand genomen en de grenzeloze rijkdom van het geheim
van de geboorte van Jezus binnengeleid.
Dit Woord van God wil altijd opnieuw tot de harten van ons mensen
spreken. Het brengt steeds iets nieuw teweeg. Het vernieuwt en verandert
het hart en de geest. Het geeft ons een nieuwe kijk op het leven.
Daarom wordt Maria onzeker. Daarom schrikt Maria toen ze de woorden
van de engel hoorde.
Het Woord van God beweegt haar diep. De woorden van de engel zijn
geen lege woorden, veeleer willen zij het hart raken en veranderen.
Vandaar dat Maria schrikt.
De vader van Johannes de Doper , Zacharias, is dat ook overkomen.
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Maria echter laat het niet daarbij. Zij verbrak het gesprek met de engel
niet. Deze jonge vrouw gaat door met luisteren naar de engel en zet het
gesprek voort.
Wij reageren vaak anders en trekken ons terug, wanneer liefde van ons
meer inzet gaat eisen of grote plannen met ons heeft. Wij geven te vaak de
voorkeur aan onze kleine plannetjes en smalle weggetjes in plaats van ons
in te laten op de grote dromen die de Heer ons wil laten zien.
We verwarren onze traagheid en geslotenheid te vaak met bescheidenheid. We hebben te gauw het gevoel dat te veel van ons gevraagd wordt,
wanneer wij door God geroepen worden.
Maria besefte terdege dat zij een arm meisje was uit een dorp in een uithoek van het Romeinse Rijk. En ondanks dat ze wist hoe zwak ze was zei
ze “Ja” tegen de engel.
Vanaf deze dag is de loop van de wereld veranderd. Dit eenvoudige “Ja”
heeft de geschiedenis van de mens veranderd.
Meer dan tweeduizend jaren zijn sinds deze dag voorbijgegaan. Toen is
dit “Ja” vlees geworden. Maria is de eerste gelovige. Ze was de eerste die
op zo een manier “Ja “zei, dat het vlees van haar vlees werd.
Zij staat voor ons. Zij toont ons de weg van het geloof, de weg van het
vertrouwen. Deze weg bestaat juist daarin om “Ja” te zeggen tegen God,
de Vader van Jezus Christus.
Ons dagelijks “Ja” verandert ons eigen leven en het leven van de wereld.
Want de geschiedenis wordt steeds veranderd, wanneer we “Ja” tegen de
Heer zeggen, die tegen ons spreekt.
Laten we ons door het voorbeeld Maria leiden, volgen wij haar spoor en
zeggen wij met haar samen: “Ik ben de dienstmaagd des Heren; mij
geschiede naar uw woord.”
Dan wordt het voor waarachtig kerstmis in ons leven.
Amen
Mede namens mijn vrouw wens ik u allen een gezegende kersttijd en een
voorspoedig 2013, Past. Harald Münch
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BERICHTEN VOOR BEIDE PAROCHIES
Oud-Katholiek … ja fijn

Om nooit te vergeten …

Het eerste kerstfeest van de zondagsschool na de oorlog.
De geëvacueerden waren weer thuis in IJmuiden, maar verder was het
overal behelpen, ook in de kerk. Het orgel was nog opgeslagen.
In de zijbeuk stond een groot harmonium, dat Klaas Gouda bespeelde en
Jan van Riessen trapte. De torenklok was nog weg.
De toernetstoeltjes van voor de oorlog stonden op de houten vloeren; de
tegeltjes waren nog opgeslagen. Een grote potkachel gaf warmte.
De zondagsschool in het verenigingsgebouw was weer begonnen, met
zo’n 80 kinderen.
Pastoor Th. Moleman ging met en voor de kinderen een kerstspel instuderen. Janny Wijker was Maria, Jack Visser Jozef en Gitta van der Oord …
Ze moesten de teksten leren, en precies, en acteren op het toneel, en
duidelijk spreken…! Pastoor Moleman was niet makkelijk!
Mar Ham-Visser studeerde met de kinderen de versjes in.
Maria moest een lichtblauwe jurk aan - waar vond je die? Mevrouw
C. Scholder-Glas ging naar Haarlem, kocht er glimmende lichtblauwe
voeringzijde en mevrouw C.Zwart-Glas maakte een lange Mariajurk.
Ooooh! Jozef zal wel een juten zak aan gehad hebben …
Onvergetelijk na de ontheemde oorlogsjaren en in een karige na-oor-logse
tijd, waarin alles schaars was, ook en vooral geld.
Was er al een kerstboom?
Toen de eerste kerstboom in de zondagsschool kwam, was er geen versiering. Leidsters en kinderen, die thuis slingers, of ballen, of sterren hadden,
namen iets mee voor de boom.
Toen het kerstfeest in de kerk gevierd werd, zodat ouders er ook bij konden zijn, werd de kerstboom met versiering en al van het verenigingsgebouw naar de kerk gebracht, en later weer terug.
De kerstliedjes waren van de hand van Klaas Gouda.
Janny Stam-Wijker
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De parochie(s) onderweg
De afgelopen maand is voor de parochies van de H. Adelbertus en de
H. Engelmundus een historisch moment geweest. Om een actieve en vitale
Oud-Katholieke parochie in de IJmond te zijn en te blijven, wordt ingezet
op een nieuwe vorm en een nieuw beleid. Hier stemden op 19 en 21
november beide gemeentevergaderingen afzonderlijk in met een verdergaande samenwerking tussen beide parochies. Zowel De Bolder als het
Adelbertuscentrum waren tijdens deze vergaderingen meer dan druk
bezocht. De conclusies uit het Kaskirapport werden besproken, als ook de
ideeën die door de beide kerkbesturen waren geopperd als aanzet om te
komen tot een nieuw beleidsplan. Ondertussen werden volop ideeën
vanuit de aanwezigen aangedragen en werd inhoudelijk gediscussieerd
over heden en toekomst. Naast kanttekeningen en aanbevelingen werden
beide kerkbesturen gesteund in hun voorstellen. Centraal stond één
parochie voor de IJmond, geen ‘wij en zij’ meer! Behalve één kerkbestuur
en werken aan nieuwe uitgangspunten, geen directe wijzigingen. Er is nog
geen noodzaak om een standpunt in te nemen over beide kerkgebouwen.
Er wordt vooralsnog gekerkt waar men zich thuis voelt, in gedachte dat
wij tot één IJmondparochie behoren. Pas later in het proces gaan wij ons
gezamenlijk beraden over de gebouwen.
Met bovenstaande bevindingen in gedachten vond op 23 november jl. een
gesprek plaats tussen de Bisschop van Haarlem en de beide voorzitters
van de kerkbesturen. Verslag werd gedaan van het Kaski-onderzoek, de
dialogen tussen beide kerkbesturen en de beide gemeentevergaderingen.
Constructief werden door ons afspraken gemaakt om de voorgenomen
intensieve samenwerking vorm en inhoud te geven. Deze afspraken
werden vastgelegd in een gemeenschappelijke verklaring die elders in dit
Kruispunt staat weergegeven. De belangrijkste feiten hieruit zijn dat
beide parochies vanaf 1 januari 2013 één kerkbestuur hebben. De naam
van de parochie vanaf 1 januari 2013 wijzigt in de parochie van de H.H.
Adelbertus en Engelmundus i.o. De parochie blijft in oprichting (i.o.) tot
een beleids- en opvolgend werkplan zijn uitgewerkt en vastgesteld.
Bij dit proces blijft de bisschop nauw betrokken door iedere 3 maanden
informatie over de voortgang uit te wisselen.
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Naast alle besognes voor de toekomst zijn beide kerkbesturen natuurlijk
ook druk doende geweest met alle dagelijkse bestuurlijke activiteiten. In
de afgelopen weken is een nieuw systeem in gebruik genomen voor onze
ledenadministratie. Het beheer en onderhoud van beide kerkgebouwen
vraagt doorgaans altijd wel aandacht. In het bijzonder speelt momenteel
het beheer van het Adelbertuscomplex en de raampartij aan de voorzijde
van de Engelmunduskerk, die om vernieuwing vraagt en waarbij langer
uitstel niet kan worden afgewacht. Een ander vraagstuk is de kerktelefoon
nu KPN heeft meegedeeld dat zij een ander systeem gaat invoeren. U
raadt het al, tegen hogere kosten. De kerkbesturen beraden zich nu over
andere mogelijkheden om kerkdiensten uit te zenden naar parochianen
die niet in staat zijn om het kerkgebouw te bezoeken. Over de voortgang
wordt u zeker geïnformeerd.

Bijzondere dank gaat uit naar allen die zich hebben ingezet voor de bazar.
Alle inspanningen hebben zich beloond gezien in een fantastisch bedrag
wat bijdraagt aan ons gebouwenonderhoud. Voor komende jaren doen wij
een beroep op jonge mensen die het bazarstokje willen overnemen van
hen die na jarenlange inzet zich genoodzaakt voelen om met dit fysiek
inspannend werk te stoppen en dit graag willen overdragen.
Tot slot kunnen wij aan het einde van het jaar vaststellen dat de meeste
parochianen hun vrijwillige bijdrage hebben voldaan. Daarnaast zijn wij
als parochie verrast op extra financiële donaties waarvoor wij dankbaar
zijn. Desondanks een herinnering aan allen waarvan wij nog een vrijwillige bijdrage mogen verwachten. Stel uw penningmeesters niet teleur,
zodat wij ook dit jaar binnen de begroting kunnen blijven.
Namens beide kerkbesturen,
Gert Jan v.d. Hulst
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Oud-

Oud-Katholieke parochies
H. Adelbertus
H. Engelmundus

Verklaring
Op vrijdag 23 november 2012 waren in vergadering bijeen de beide
voorzitters van de kerkbesturen van de parochies H. Adelbertus en de
H. Engelmundus en de Bisschop van Haarlem.
Verslag werd gedaan van de gemeentevergaderingen van beide parochies
op 19 november 2012 van de parochie van de H. Engelmundus en die van
21 november 2012 van de H. Adelbertus.
Aan beide gemeentevergaderingen afzonderlijk zijn door elk kerkbestuur
de conclusies voorgelegd uit onderzoek, uitgevoerd in 2012 door het
Kaski, onderzoekscentrum religie en samenleving, onderdeel van de
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de
Radboud Universiteit Nijmegen. De doelstelling van dit onderzoek was de
mening van parochianen over intensievere samenwerking tussen beide
parochies en structurele organisatorische veranderingen, om gezamenlijk
te werken aan een toekomst voor een vitale levende Oud-Katholieke
geloofsgemeenschap in de IJmond.
Het onderzoek heeft geleid tot een 6-tal conclusies met betrekking tot
behoeften, wensen en voorwaarden voor vitaliteit. Vervolgens een 3-tal
conclusies in het kader van draagvlak voor samenwerking en toekomstige
huisvesting, alsmede een aanbeveling met betrekking tot de ledenadministratie. Deze conclusies zijn door beide kerkbesturen nader uitgewerkt tot
ideeën.
Beide gemeentevergaderingen hebben zich volledig akkoord verklaard
met de aanbevelingen van hun kerkbesturen, namelijk:
- vanaf 1 januari 2013 één gemeenschappelijk kerkbestuur
- uitwerken van de 6 eerste conclusies tot een gewijzigd beleidsplan
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-

eventuele herinrichting van het kerkelijk werk op basis van het
beleidsplan
verdergaande besluitvorming over de juridische samenvoeging
van beide parochies

In overleg met de Bisschop van Haarlem zijn naar aanleiding van beide
gemeentevergaderingen de navolgende afspraken gemaakt:
Per 1 januari 2013 worden beide kerkbesturen samengevoegd tot één
kerkbestuur, welke bestuurlijk leiding geeft aan de parochie van de
‘H.H. Adelbertus en Engelmundus i.o.’. Hierbij blijven de benoemingen van
de kerkbestuurders onverminderd van kracht.
1. De parochie van de ‘H.H. Adelbertus en Engelmundus i.o.’ zal na
1 januari 2013 in haar bestuursvergadering één postadres vaststellen.
2. Zolang er juridisch geen samenvoeging is, blijven beide financiële
administraties gescheiden en wordt de landelijke kerk verzocht de
parochie in oprichting te beschouwen als zijnde één parochie.
3. Portefeuilles met betrekking tot gebouwenbeheer blijven gescheiden. Beleidsaspecten worden onderling in het nieuw samengestelde bestuur verdeeld.
4. In de eerste bestuursvergadering na 1 januari 2013 zal door het
nieuwe kerkbestuur een voorzitter en secretaris worden gekozen.
5. De onderzoeksresultaten van het Kaski met betrekking tot
‘behoeften, wensen en voorwaarden voor vitaliteit’ zullen qua uitwerking prioriteit hebben, om deze vast te stellen in een nieuw
beleidsplan.
6. Het beleidsplan zal de basis vormen voor een werkplan voor de
nieuw op te richten parochie, gericht op pastores, bestuurders,
vrijwilligers, parochianen en gebouwen
7. Eenmaal per 3 maanden zal terugkoppeling plaatsvinden aan de
Bisschop met betrekking tot de voortgang en resultaten van het
proces tot eenwording van de nieuw te vormen parochie. Elk half
jaar zal de parochie i.o. tijdens de gemeentevergaderingen hierover
worden geïnformeerd.
8. Aan de hand van het werkplan zal de Bisschop een personeel plan
met betrekking tot de pastorale inzet uitwerken.
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9. De uitwerking van het werkplan zal aanleiding zijn tot keuzes met
betrekking tot de gebouwen en het juridisch samenvoegen van de
parochie in oprichting. Dit moment, uiterlijk over twee jaar, zal
worden voorafgegaan door een evaluatieve gemeentevergadering
in elk van beide (afzonderlijke) parochies.
Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem
Robert Frede, voorzitter kerkbestuur parochie H. Adelbertus
Gert Jan v.d. Hulst, voorzitter kerkbestuur parochie H. Engelmundus

Bisschopsjubilea
Op 12 december 1987 werd mgr. Teunis Johannes Horstman gewijd tot
Bisschop van Haarlem. In 1994 ging hij met emeritaat, toen bij hem kanker
werd geconstateerd. Hij vreesde, dat hij door die ziekte zijn ambt niet
meer naar behoren zou kunnen vervullen.
Op 12 december bereikt hij - hopelijk - in redelijke gezondheid de 25-ste
verjaardag van zijn wijding.
Om dit jubileum te gedenken en te vieren, wordt in Haarlem met de
bisschop de vesper gezongen, waarna er gelegenheid is de jubilaris te
feliciteren. Iedereen is welkom, en met name allen, die in deze jaren door
bisschop Horstman gevormd zijn.
Woensdag 12 december, 19.30 uur, Oud-Katholieke Kathedraal, Kinderhuissingel 74, Haarlem.
En op zaterdag 5 januari 2013 gedenkt de Aartsbisschop van Utrecht, mgr.
dr. Joris A. O. L. Vercammen, dat hij 12,5 jaar bisschop is.
Dit jubileum wordt gevierd in een eucharistieviering op zaterdag
5 januari om 14.30 uur in de Utrechtse Kathedraal, Willemsplantsoen 2.
Ook na deze dienst is er gelegenheid de jubilaris te feliciteren en elkaar
een gelukkig Nieuwjaar te wensen.
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Oud-IJmuidenaren
Van ‘de Brug’ tot ‘de Kop’,
Tussen ‘t Knaal’ en ‘de Kant’,
Eens…… het territorium, pakweg 40 hectaren
(en stel u daarbij geen Luilekkerland voor),
Van ongeveinsde Oud-IJmuidenaren.
Een nijver volkje, geen trots, ook geen schroom,
De pest aan lanterfanten.
Diep respect voor God’s schepping:
De Zee en de Wind.
Ooit ‘helden’ genoemd in de kranten.
Bij ‘de plas naast de deur’ groeiden ze op.
Die bepaalde hun mate van dromen.
Naast de rijkdom aan leven die zij hun gaf,
Heeft zij ook vaak veel dierbaars ontnomen.
Dag en nacht in touw voor hun daaglijks brood,
Vanaf….. toen zij nog kinderen waren.
Grote gezinnen, de armoe nabij, dus
Geen gepietlut met mitsen en maren.
Hun geloof in een Almacht was groot en oprecht,
Bij stormweer tussen Groenland en Wadden,
Kwamen ze vaak in situaties terecht,
Dat ze ‘t ‘Heer behoed ons’ nodig hadden.
Ze hadden aan hun werk, hun gezin en de kroeg,
Hun ‘Rondje’ en soms ook nog de kerk, meer dan genoeg.
Een paar dagen vrijaf, ‘vakantie’ is het woord,
Daar hadden ze in hun leven nog nooit van gehoord
Zij schuwden geen angsten in momenten van nood.
Op de Noordzee mensen in doodsgevaren???
Ze verstonden hun plicht, geen zee ging te hoog:
Alsof ze commando’s waren!
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En leek hun ‘bolster’ vaak ruw als grof schuurpapier,
De ‘pit’ was blanker dan klare
Op zee lag hun hart, in Oud-IJmuiden hun ziel,
In beiden de zin van hun leven.
Voor geen goud kreeg je ze bij de vuurtoren weg:
Ze zijn zelfs de plek, waar het allemaal begon,
Tot de Wester trouw gebleven.
Die plek is weer zwanger, het lang verwachte wordt waar,
Een nieuw Oud-IJmuiden begint reeds te gloren!
Nu nog de geest van saamhorigheid.
Misschien ‘leeft’ het dan weer als ooit tevoren.
Jack Visser

Bedankje
Lieve parochianen,
Wil en ik willen iedereen bedanken voor de hartelijkheid die we hebben
mogen ondervinden rond zijn ziekenhuisperiode.
Het was een grote schrik voor ons en de kinderen en voor alle mensen die
Wil kennen. Want hij is altijd zo actief en in beweging.
Maar ja, de genetische kant speelt ook een rol. Dat weten we nu ook.
Bedankt voor alle kaartjes, telefoontjes, hartelijke knuffels en warme
aanmoedigingen.
Wil(lem) en Hanny Kramer
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KLEURPLAAT
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Seniorenmiddag
Vergeet u niet onze seniorenmiddag die wij voor beide parochies op
woensdag 12 december om 15.00 uur organiseren.
Hij begint met een korte eucharistieviering in de Engelmunduskerk en
wordt daarna voortgezet met een gezellige middag in de Bolder.
Nieuwjaarsbijeenkomst bisdom Haarlem
Op zondag 6 januari zingen we om 16.00 uur de Vespers voor het nieuwe
jaar in de kathedrale kerk van de HH. Anna en Maria in Haarlem.
Aansluitend is de nieuwjaarsontmoeting van ons bisdom. U bent allen
van harte welkom!
Driekoningenavond

De werkgroep heeft hard gewerkt om er een gezellige en inspirerende
avond van te maken. Zij nodigt de leden van beide parochies uit om op
zaterdag 12 januari om 20.00 uur deze gezamenlijke avond mee te vieren
in de Bolder. Dit in aansluiting op het avondgebed/completen in de
Engelmunduskerk.
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Adventboekjes
Kleine boekjes met zeven platen van de opgaande dageraad boven nog
nachtelijk land, en een achtste van een bloesemboom in de lente.
Advent: wachten in de duisternis van de winter en van de wereld op de
tekenen van het licht, dat zal opgaan in het Oosten. Zijn komst is al
eeuwenlang voorzegd: Jezus, Messias, het Licht der Wereld, Emmanuel,
God met ons.
De platen en de tekst van gezang 559 ‘Op aarde plant het kwaad zich voort,
… O kom, ja kom, Emmanuel!’worden omlijst met korte overwegingen voor
de Advent, met het oog op Kerstmis.
De boekjes liggen achter in de kerken en kosten € 1,-.
Piano-Orgel-Keyboardlessen
Voor kids, tieners en volwassenen, beginners en
vergevorderde.
De lessen worden tegen een schappelijke vergoeding
gegeven door een gediplomeerde docente. Zij is te
bereiken onder tel.nr. 06-16700003.
Te Huur!
U heeft het misschien al gezien of gehoord, de praktijkruimte in het
Adelbertuscentrum staat leeg, Onze huurster, Joke Nierop, heeft haar
praktijk verplaatst naar haar woonplaats Schellinkhout!
Weet u iemand, met mogelijk een (para)medisch beroep of een ander
bedrijf of beroep waarbij het geen bezwaar is een bedrijfsruimte in een
kerk te huren?
Neem dan contact op met de Penningmeester van de Adelbertusparochie!
( de pastoor mag ook ).
Een indicatie voor de huurprijs ( inclusief gas water en licht) is € 525,--.
Marcel van der Wel: 0251213037 of wel005@zonnet.nl
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BERICHTEN VOOR DE
ENGELMUNDUSPAROCHIE
Kerkdiensten
zo.
wo.
za.
zo.
wo.
za.

09-12
12-12
15-12
16-12
19-12
22-12

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

zo.
ma.
di.
wo.
za.
zo.
ma.
di.

23-12
24-12
25-12
26-12
29-12
30-12
31-12
01-01

10.00 uur
22.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
geen dienst
geen dienst
19.00 uur vesper voor beide parochies in Adelbertuskerk
16.00 uur eucharistieviering en nieuwjaarsreceptie voor
beide parochies in de Adelbertsukerk
geen dienst
geen dienst
10.00 uur gezinsviering met kerstspel en jeugdkoor,
koffie, crèche
09.00 uur eucharistieviering, koffie
19.00 uur avondgebed/completen
10.00 uur eucharistieviering, kinderkerk
09.00 uur eucharistieviering, koffie

wo. 02-01
za. 05-01
zo. 06-01
wo.
za.
zo.
wo.

09-01
12-01
13-01
16-01

eucharistieviering, kinderkerk
eucharistieviering, koffie
vesper
eucharistieviering, koffie, kinderkerk
eucharistieviering, koffie
voorbereiding voor beide parochies in de
Engelmunduskerk
eucharistieviering, kinderkerkfeest
eucharistieviering Kerstnacht, jeugdkoor, koffie
eucharistieviering
eucharistieviering

Website: www.ijmuiden.okkn.nl
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Uit de Engelmundusparochie
Terugkijkend
De maand november is een rijke maand voor onze gemeenschap geweest.
Op het feest van Sint Willibrord ontvingen vijf jongeren in onze kerk voor
de eerste keer de heilige communie. Het waren Sijmen Schoon, Hendrien
Rill, Brett Luiting, Marijtje de Boer en Myrthe van Evert.
Twee weken later – op 18 november - hebben we door de doop Mees
Willem Tol ,zoon van Bram en Chantal Tol, in onze gemeente opgenomen.
Moge, zowel voor Mees, als ook voor de vijf jongeren, met aannemen en
doop een nieuwe weg begonnen zijn, hoe langer hoe meer in verbondenheid met Christus te leven.
Lering/katechese
Nog eens ter herinnering! In principe is elke woensdag, behalve in de
vakantie, op woensdagavond lering, en wel om 19.00 uur voor de jonge
groep (voorbereiding op aannemen) en om 20.00 uur voor de oudere
groep (voorbereiden op vormsel).
Oecumenisch leeskring
Elke tweede vrijdag van de maand om 14.00 uur komt een groep mensen
uit verschillende kerken bijeen om een door hen gekozen boek over een
kerkelijk of ander geestelijk onderwerp te lezen. De volgende keren
komen wij op 14 december in de Ichtusburcht en op 11 januari in de
Bolder bij elkaar.
Bijbelgesprek
De volgende keer vindt de bijbelgespreksgroep op dinsdag 18 december
om 14.00 uur in de pastorie plaats. Iedereen is welkom, want wij willen
het gebruik van de Nieuwe Vertaling in de kerkdiensten evalueren.
Daarna komen wij weer op 8 januari bij elkaar.
Vrouwenvereniging Aktiva
De vrouwenvereniging viert haar adventsavond in de Bolder op woensdag 19 december om 18.30 uur.
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Voorbereiding
Zaterdag 22 december om 19.00 uur is er een gezamenlijke voorbereiding
van beide parochies in de Engelmunduskerk, waarin beide pastores zullen
voorgaan.
Kinderkerkfeest
De kinderkerk viert haar kerstfeest op
zondag 23 december om 10.00 uur.
Kerstnacht
Ook dit jaar zal ons jeugdkoor op maandag
24 december in de kerstnacht-viering om
22.00 uur haar medewerking verlenen.

Jaarwisseling
Rondom de jaarwisseling blijft de Engelmunduskerk dicht.
In plaats daarvan vieren we op maandag 31 december om 19.00 uur voor
beide parochies in de Adelbertuskerk de vesper van Oudjaar en op dinsdag 1 januari ,Nieuwjaar, om 16.00 uur de eucharistie in de Adelbertuskerk, waarna we onze gezamenlijke nieuwjaarsreceptie houden.
Alle leden en vrienden van onze oud-katholieke gemeenschap zijn
uitgenodigd en als u komt wilt u dan wat hapjes meebrengen?
Driekoningen
Dit jaar valt het feest van Driekoningen – 6 januari - op een zondag. In
deze dienst om 10.00 uur zal het jeugdkoor zingen en de kinderkerk met
een stukje optreden.
Mannenvereniging
In het nieuwe jaar komt de mannenvereniging op dinsdag 8 januari om
20.00 uur in Bolder voor de eerste keer bij elkaar. We houden een nieuwjaarsborrel en draaien een film over Oud-IJmuiden vanaf 1945.
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Huiskamerkring
De volgende bijeenkomst is op dinsdag 15 januari om 20.00 uur bij
Jannie Stam-Wijker, Siriusstraat 16, tel. 0255-510712.
De deelnemers kiezen zelf het onderwerp uit.
Winterweekeinde
Onze jeugdpastoor Jutta nodigt alle jongeren tussen de 12 en 17 jaar uit
voor een winterweekeinde van 18 t/m 20 januari in het zuiden van het
land, in het kleine dorpje Loon op Zand, in de buurt van de Efteling.
Het wordt een weekeinde vol plezier en spannende avonturen.
Opgeven graag bij jutta@okkn.nl.
Vooruitkijken
Omdat de agenda’s gauw vollopen wil ik u hier al op twee evenementen
in februari attent maken.
Aswoensdag
Ook dit jaar vieren onze beide parochies samen de eucharistieviering met
asoplegging, en wel op 13 februari om 19.00 uur in de Engelmunduskerk.
Beide pastores zullen voorgaan, maar er is weer een gast uitgenodigd die
de preek zal houden en met wie u in aansluiting op de dienst in de Bolder
kunt napraten.
Film kijken in kerk
Al voor de vierde keer zullen we in de vastentijd in de kerk een film
draaien. Deze keer een film waarin veel wordt gesproken. Op vrijdag
15 februari om 20 uur vertonen wij de beroemde Franse film (met
nederlandse ondertiteling) ‘Des hommes et des dieux’. Deze film vertelt
een waar gebeurd verhaal uit het Algerije van de jaren 90.
De film gaat over een groep monniken die in een klooster in de bergen, te
midden van de islamitische bevolking waarmee ze in harmonie samenleven, wonen. Tijdens de burgeroorlog in de jaren negentig worden zij in
een nacht allemaal vermoord. Tot op de dag van vandaag zijn de daders
onbekend. Deze film heeft vele internationale prijzen gewonnen.

kerstnummer kruispunt – bladzijde 18

BERICHTEN VOOR DE
ADELBERTUSPAROCHIE
Kerkdiensten
09-12

10.00 uur

16-12
22-12

10.00 uur
19.00 uur

23-12

10.00 uur

24-12

22.00 uur

25-12
26-12

10.00 uur
10.00 uur

30-12
31-12
01-01

19.00 uur
16.00 uur

06-01

10.00 uur
16.00 uur

13-01

10.00 uur

2e zondag van de advent – zondag Populus Sion
(blz. 356)
3e zondag van de advent – zondag Gaudete (blz.358)
gezamenlijke dienst ter voorbereiding op het
hoogfeest van Kerstmis – vesper in de kerk van de
H. Engelmundus
4e zondag van de advent – zondag Rorate Coeli
(blz. 360)
Kerstnacht – Geboorte van onze Heer Jezus Christus
(blz. 19). Vanaf 21.45 uur is er samenzang
Kerstdag (blz. 21)
H. Stefanus, diaken en eerste martelaar (blz. 23)
viering voor beide parochies in de kerk van de
H. Engelmundus, Adelbertuskerk gesloten
Zondag na Kerstmis (blz. 29)
géén viering, Adelbertus- en Engelmunduskerk gesloten
Lof van Oudjaar – vesper
Naamgeving en besnijdenis van onze Heer Jezus
Christus (blz. 31) met Nieuwjaarsontmoeting voor beide
parochies in het Adelbertus-centrum
Epifanie – Openbaring van onze Heer Jezus Christus
aan de volken – Driekoningen (blz. 36)
vespers van het bisdom Haarlem met nieuwjaarsontmoeting in de kathedrale kerk van de HH. Anna
en Maria aan de Kinderhuissingel te Haarlem
1e zondag na Epifanie C (blz. 362)

website: ijmuiden.okkn.nl
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Bij de vieringen
Zondag 16-12, de 3e zondag van de advent, is bisschop Dick Schoon onze gast
en zal hij samen met pastoor Frede voorgaan in de eucharistie.
Zaterdag 22-12 is er om 19.00 uur de traditionele viering ter voorbereiding
van het hoogfeest van kerstmis waarin de vergeving van zonden centraal
staat in de Engelmunduskerk.
Voorgangers zijn de pastores Münch en Frede.
Maandag 24-12 begint de viering van de kerstnacht met de traditionele
samenzang van kerstliederen om 21.45 uur. Aansluitend op de dienst is er
koffiedrinken in het Adelbertuscentrum. Iedereen is van harte welkom –
ook al bent u “niet zo’n regelmatige kerkganger”J
Op zondag 30-12 blijven beide kerkgebouwen in de IJmond gesloten.
Maandag 31-12 houden we om 19.00 uur voor beide parochies het Lof van
Oudjaar om onder Gods zegen het nieuwe jaar 2013 in te gaan. Tijdens
deze viering is er ook ruimte voor samenzang; het is de bedoeling dat we
er een mooie viering van maken.
Dinsdag 01-01, Nieuwjaar, is de inmiddels al traditionele eucharistieviering
om 16.00 uur. Aansluitend is er een nieuwjaarsontmoeting voor beide
parochies in het Adelbertuscentrum. Zoals ook in de afgelopen jaren is het
de bedoeling dat u van huis wat hapjes voor deze gelegenheid meeneemt.
Tot nu toe verliep dat heel goed en was het resultaat zeer verrassend J
Op zondag 06-01 zingen we om 16.00 uur de Vespers voor het nieuwe jaar
in de kathedrale kerk van de HH. Anna en Maria in Haarlem. Aansluitend
is de nieuwjaarsreceptie van ons bisdom. U bent allen van harte welkom!
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Koffiedrinken
Er is koffiedrinken na de kerk op zondag 16-12 (bisschop Dick Schoon op
bezoek), op 24-12 (kerstnacht), 25-12 (kerstdag) en op zondag 06-01
(Driekoningen). Op 01-01 is onze nieuwjaarsontmoeting.
Collectes
Op zondag 16-12 wordt de landelijke collecte voor de maand december
gehouden.
Het Collegiaal Bestuur bestemt de opbrengst van deze collecte voor een
doel in eigen land, maar het is ook mogelijk het voor een diaconaal doel in
eigen omgeving te gebruiken. De gezamenlijke kerkbesturen hebben
besloten de collecte te bestemmen voor de Voedselbanken in onze
omgeving, d.w.z. voor de voedselbank Velsen en die van BeverwijkHeemskerk, omdat onze parochies dit gebied beslaan. Juist in de tijd van
kerstmis is het voor de klanten van de voedselbanken – waarvan velen
met kinderen – extra belangrijk om eens iets extra te kunnen ontvangen.
De kerkbesturen bevelen deze collecte dan ook van harte bij u aan.
De landelijke collecte voor de maand januari wordt gehouden op zondag
13-01 en is vanouds bestemd voor het oecumenisch werk in de “gebedsweek
voor de eenheid van de christenen”. Meer informatie ontvangt u in het
volgend KRUISPUNT.
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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De Nieuwe Bijbelvertaling in de liturgie
Met ingang van het nieuwe kerkelijk jaar, dus op de 1e zondag van de
advent, 02-12, zullen we uit de NBV (de Nieuwe Bijbelvertaling uit 2004)
gaan lezen. Verschillende keren werd er op gemeentebijeenkomsten om
gevraagd. Het is de bedoeling om onze ervaringen als luisteraar maar ook
als lezer op de voorjaarsgemeentevergadering met elkaar uit te wisselen.
Voor wie wil is er bij aanvang van de dienst een A-4tje met de lezing in de
NBV-versie beschikbaar. De lezers ontvangen hun tekst tijdig eveneens op
een A-4. De parochie van de H. Engelmundus gaat eveneens met de
lezingen uit de NBV starten.
Een uitzondering maken we op 24-12, in de kerstnacht, want de ervaring
leert dat we toch liever van een “kribbe” dan van een “voederbak” horen.
Gemeentevergadering 21 november jl.
De gemeentevergadering op woensdag 21-11 jl. was buitengewoon goed
bezocht. Het kerkbestuur voelt zich door de grote belangstelling en de
geëngageerde discussie zeer gesteund in de gesprekken rondom de toekomst van onze oud-katholieke parochies in de IJmond. Marcel van der
Wel lichtte de uitkomsten van het KASKI-onderzoek door middel van een
powerpoint-presentatie toe (kan digitaal bij de pastoor frede@quicknet.nl
opgevraagd worden) en er was ruime mogelijkheid om het met elkaar per
tafel te bespreken.
De aanwezigen steunden het voornemen om per 01-01-2013 de twee
kerkbesturen in één bestuur samen te voegen. Het financiële beheer blijft
vooralsnog gescheiden, d.w.z. er is voor de gebouwen (kerk, pastorie,
huurwoningen) een eigen administratie en de Adelbertus-bestuurders
blijven daarvoor verantwoordelijk. Hetzelfde geldt voor de Engelmunduseigendommen. Alle overige dingen worden in gezamenlijkheid geregeld.
We gaan verder als oud-katholieke parochie van de HH. Adelbertus en
Engelmundus i.o. (= in oprichting). Naar verwachting gaan we over twee
jaar (dat was de uitgesproken wens van de gemeentevergadering
definitieve stappen ondernemen, zo mogelijk of nodig ook eerder).
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Tot die tijd blijven we ook op de huidige manier op twee locaties kerken
(dus bijvoorbeeld wel met het vertrouwde zomerrooster en af en toe een
gezamenlijke dienst i.v.m. een bijzondere feestelijkheid).
Het is de bedoeling dat de parochie via het KRUISPUNT van alle
ontwikkelingen en ideeën op de hoogte wordt gehouden.
Inmiddels heeft er ook een ontmoeting van de twee voorzitters van de
kerkbesturen (Gert Jan van der Hulst en past. Robert Frede) en de
bisschop plaatsgevonden.
Over de uitkomsten leest u meer elders in dit KRUISPUNT.
Collecten september tot en met november 2012
De collecte van 23 september voor DWIJ (Het Guatemala project van
Roxanne Fortman) heeft € 139,20 opgebracht en de landelijke collecte van
oktober 2012 (Ontwikkelingshulp) € 88,35.
De DWIJ collecte in oktober voor het Bijna Thuis Huis bracht een bedrag
van € 53,50 op en de landelijke collecte van de maand november, ten bate
van de Unie van Utrecht € 112,70.
Op 11 november heeft uw penningmeester het offerblok “gekraakt” en
mocht een opbrengst van € 72,80,-- tellen. Deze opbrengst is bestemd voor
de aanschaf van de kaarsen op de kaarsentafel en voor de noden van de
parochie.
Alle gevers hartelijk dank!
Was dat dan alles? Nee. De penningmeester mocht op 1 september ook
nog een gift, uitdrukkelijk bestemd voor het onderhoud van ons kerkgebouw, van € 1000,-- op de giro bijschrijven.
Ten slotte kreeg de parochie een gift van € 37,50 van de winnaar van de
e-reader uit de Kaski- enquete. Deze e-reader is door de winnaar verkocht
en de opbrengst is als gift over de beide IJmond-parochies verdeeld!
Twee bijzonder welkome giften!
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Vanuit de Adelbertus-pastorie
Op zaterdag 17-10 werd er door een groep enthousiaste mensen de kerk
weer eens grondig onder handen genomen. Hoewel er natuurlijk elke
week opgeruimd en schoongemaakt wordt is het toch ook zo dat er her en
der spinnen een kans zien om een prachtig maar toch visueel enigszins
storend spinnenweb op grote hoogte te bouwen. Daar werd dus een einde
aan gemaakt – de spinnen moeten nu elders een huisvesting proberen te
vinden. Koper werd gepoetst en het hout in de was gezet, een heel andere
geur dus dan de koude wierooklucht die anders soms in de kerk hangt J
Alle vrijwilligers van harte bedankt!
(En eigenlijk was het ook heel gezellig…)
Zondag 25-11 was het Hoorns Byzantijns Mannenkoor onze gast in een
ondanks het zeer stormachtige weer toch goed bezette kerk. De orthodoxe
gezangen geven een bijzondere sfeer aan de vertrouwde woorden van de
liturgie: Wat je elke zondag kunt horen klinkt dan toch ineens weer
anders. Ook volgend jaar hopen wij hen weer te mogen begroeten.
Gelukkig zijn er op dit moment weinig zieken in de parochie.
Mevrouw Stien Komdeur-Smoor werd voor nader onderzoek in Velserduin
IJmuiden opgenomen. We hopen voor haar dat er spoedig duidelijkheid
over haar gezondheid komt.
Sinds Sinterklaas weer in het land is – zoals altijd kwam hij met veel
spektakel over de Lange Nieuwstraat waar ik hem met mijn eigen ogen
heb kunnen zien J - en in de adventstijd die we in de kerk vieren is er een
andere sfeer in het land gekomen, zo voelt het bij mij toch weer elk jaar.
We verwachten de komst van God in een mensenkind en verwachten een
goede toekomst voor ons allen. Advent – dat is verwachting.
Niet afwachten in de sfeer van “wat gaat er nou weer gebeuren” maar
verwachten dat Gods goede toekomst naderbij zal komen.
In deze zin wens ik u allen in IJmuiden en ook ver daarbuiten zinvolle
dagen in de advent, een zalig kerstfeest en een gezegend en goed 2013!
Vanuit de pastorie aan de Wilgenstraat,
Robert Frede, pastoor
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ALGEMENE BERICHTEN
Commissie Aangepaste Gezinsdiensten IJmond
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de kerstviering .
Het thema van de kerstviering is: “en Zijn naam is Jezus”.
De dienst wordt gehouden op zondag 16 december 2012 om 15.00 uur in
de Morgensterkerk, Vrijburglaan 2, Heemskerk. Vanaf 14.45 uur is er
samenzang met medewerking van het Zangkoor uit Velserbroek.
De voorganger in de kerstviering is pastor E. Wigchert. Het orgel wordt
bespeeld door dhr. J.Marechal en Rob Zeegers (ass. organist).
Bij vervoersproblemen kunt u vóór 16 december 2012 contact opnemen
met de autovriendendienst: R. de Vlieger-van Zandvoort, tel. 0255-530210.
Chr. Mannenkoor ‘IJmuiden’
Op zondagavond 23 december aanstaande verzorgt het Chr. Mannenkoor
‘IJmuiden’ een kerstoptreden met samenzang in kerkelijk centrum ‘Het
Kruispunt’ Zonbastion 3 in Velserbroek.
Op het programma staan veelal bekende kerstliederen uit binnen- en
buitenland; een aantal liederen wordt gezamenlijk met de aanwezigen
gezongen.
Deze koor- en samenzangavond begint om 19.00 uur. U bent van harte
uitgenodigd. De toegang is gratis; wel wordt u tijdens het programma, ter
bestrijding van de onkosten, een financiële bijdrage gevraagd.
Kerststal in de St. Agathakerk
Het thema voor 2012 is: “WIE IS MIJN NAASTE’.
De achtergrondgedachte is, dat we ons meer zouden moeten bekommeren
om onze medemensen. Juist daarom zijn er naast de centraal geplaatste
stal enkele taferelen die met dit thema te maken hebben: ‘de barmhartige
Samaritaan en ‘de goede Herder’.
De kerststal met mensgrote figuren en dieren is te bezichtigen op zaterdag
15 en 22 december en zondag 16 en 23 december, alsmede dagelijks in de
periode van 25 december t/m 6 januari, steeds van 12.00 tot 16.00 uur.
Tijdens de bezoekuren zullen verschillende zangkoren optreden.
De toegang is gratis. Bezoekadres: Breestraat 93 te Beverwijk.
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AGENDA
11-12
12-12
12-12
14-12
18-12

18.30 uur
15.00 uur
19.30 uur
14.00 uur
14.00 uur

19-12
01-01

18.30 uur
16.00 uur

05-01
06-01
08-01
08-01
08-01
11-01
15-01
16-01

14.30 uur
16.00 uur
14.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
14.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

Adelbertus Vrouwenkontakt, Adventsavond
Seniorenmiddag Engelmunduskerk/De Bolder
Jubileum bisschop em. T.J. Horstman, Haarlem
Oecumenische leeskring, Ichtusburcht
Bijbelkring, pastorie Engelmunduskerk,
evaluatie Nieuwe Bijbelvertaling
Aktiva, Adventsavond in de Bolder
kerkdienst met aansluitend nieuwjaarsreceptie in de
Adelbertuskerk
Jubileum mgr. dr. J.A.O.L. Vercammen, Utrecht
Nieuwjaarsbijeenkomst bisdom Haarlem
Bijbelkring, pastorie Engelmunduskerk
O.K. Mannenvereniging, De Bolder
Adelbertus Vrouwenkontakt, jaarvergadering/kienen
Oecumenische leeskring, De Bolder
Huiskamerkring bij J. Stam-Wijker
Aktiva, lezing ruimtevaart

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. …..……………….…. e-mail: ……………………………..
overige mededelingen…………... …………………….…………………
……………………………………………………………….………………
kerstnummer kruispunt – bladzijde 26

Waar altijd tijd voor is
Elke dag is een kans om iemand te waarderen,
om een klein applaus te geven voor iemand die het gewone doet.
Elke dag is een kans om naar iemand toe te gaan,
om tegen iemand te zeggen: goed dat je er bent.
Elke dag is een kans om iemand ’n warm gebaar te geven,
om iemand zo aan te raken dat hij voelt: ik word gezien.
Elke dag is een kans om voor iemand interesse te tonen,
vooral als iemand aan de grens is, is een teken van liefde onmisbaar.
Voor deze kleine signalen van aandacht is altijd tijd.
Ze kosten niets en ze geven zoveel.
Nanda Tol

De redactie en alle medewerk(st)ers van
het kruispunt wensen u een zalig kerstfeest
en een vreedzaam, voorspoedig en gezond 2013
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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:

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. Engelmundus te IJmuiden
Rabo 15.41.64.348, ING 523.965
ING 523.965

Bankrekening O.K. Parochie
H. Adelbertus te IJmuiden
ING 38.08.341, ING 68.97.11.255
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 2 januari 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 14 januari 2013.
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