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Aan het volk van God bij
Sint Adelbertus en Sint Engelmundus . . .
Pinksteren of Babel
Bij het pinksterverhaal van de vele mensen die ondanks hun verschillende moedertalen Petrus’ boodschap in hun eigen taal konden
begrijpen, hoort het verhaal van Babel.
Namelijk de poging van de mensen God te evenaren door de hoogste toren van de werelds te bouwen. Wat uiteindelijk tot verstrooiing en versplintering van de mensheid leidde.
Deze Babylonische verzoeking herhaalt zich in elke generatie opnieuw, ook vandaag.
Wetenschappers zijn druk bezig in een regeerbuis mensen te
kweken.
Ik herinner me een oude boer in Beieren die ooit tegen me zei, dat
het de taak van de wetenschappers is de wereld te verbeteren. Daar
vertrouw ik niet op.
Het lijkt erop dat elke mens niet meer als schepsel met onvervang1

bare waarde wordt gezien, maar als een maakbaar product. Wat
oud, lelijk, gehandicapt, arm is, is niets waard. De techniek en de
wetenschap moeten ervoor zorgen dat alles glad en netjes wordt.
Opnieuw maken we de ervaring van Babel. Daar waar mensen voor
God gaan spelen, maken ze andere mensen tot ‘producten’.
Pinksteren is het tegenovergestelde. De Heilige Geest schenkt elke
mens een nieuw hart, een nieuwe taal, geeft elke mens zijn onvervangbare waarde. Pinksteren is de overwinning op de menselijke
hoogmoed en zelfoverschatting.
Vandaag het fundamentele verschil tussen Babel en Pinksteren.
De mensen van Babel spreken in één taal, maar alleen over zichzelf
en hoe goed en knap zij wel zijn.
De mensen van Pinksteren spreken in vele talen, maar eendrachtig
over de bijzondere daden van God, onder meer over zijn schepping
en de mens.
Pinksteren stelt ons voor ogen, dat de Heilige Geest daar waait waar
Hij wil.
Moge Gods Heilige Geest ook vandaag waaien, waar en hoe Hij wil.
Mogen ook wij ons door Hem laten leiden.
En mogen wij ook de ervaring maken waarvan de Heilige Schrift
spreekt: De leerlingen waren blij dat ze de Heer zagen.
Want elke mens is van Godswege waardevol.
Harald Münch, pastoor
Ieder die gelooft, ontvangt
waar het hart zo naar verlangt,
in de onrust van de tijd;
zijn aanwezigheid.
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ROOSTER VAN KERKDIENSTEN
02-06

09-06

16-06

23-06

10.00 uur
10.00 uur

10.00 uur
10.00 uur

3e znd. na Pinksteren (zondag 5 in reeks C blz. 444)
H. Adelbertus
H. Engelmundus

10.00 uur
10.00 uur

4e znd. na Pinksteren (zondag 6 in reeks C blz. 446)
H. Adelbertus
H. Engelmundus

10.00uur

H. Adelbertus, diaken
H. Adelbertus
5e znd. na Pinksteren (zondag 7 in reeks C blz. 449)
H. Engelmundus

10.00 uur

6e znd. na Pinksteren (zondag 8 in reeks C blz. 451)
feestelijke viering 125 jaar oud-katholieken in de
IJmond
H. Engelmundus

10.00 uur

7e znd. na Pinksteren (zondag 9 in reeks C blz. 453)
- begin van het zomerrooster –
H. Engelmundus

10.00 uur

8e znd. na Pinksteren (zondag 10 in reeks C blz. 455)
H. Adelbertus

10.00 uur

30-06

07-07

14-07

2e znd. na Pinksteren (zondag 4 in reeks C blz. 441)
H. Adelbertus
oecumenische viering
H. Engelmundus gesloten, dienst in RK Pieterkerk,
Zuiderkruisstraat

21-07
10.00 uur

9e zondag na Pinksteren
(zondag 11 in reeks C blz. 458)
H. Engelmundus
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RONDOM DE
ADELBERTUSKERK
Bij de vieringen
Zondag 23-06 vieren we de feestdag van onze patroonheilige, de H. Adelbertus die als diaken in de omgeving van Egmond aan Zee leefde en bij de
kerstening en de vestiging van het kerkelijk leven in onze streek een belangrijke rol speelde. Volgens de traditie was hij een koninklijke prins die
voor zijn roeping afstand deed van zijn privileges. Daarom zien we op afbeeldingen vaak een scepter en een kroon aan zijn voeten. Hij stierf omstreeks 740 en werd in Egmond begraven. Zijn schedel wordt in de Adelbertus-Abdij in Egmond bewaard. Maar ook in ons altaar bevinden zich
enkele botsplinters van hem.
Zondag 30-06 blijft de Adelbertskerk gesloten want we vieren in de kerk
van H. Engelmundus dat het 125 jaar (op 24-06-1888) geleden is dat in Hotel Barendsz de eerste oud-katholieke kerkdienst voor de hier wonende
(meestal uit Egmond afkomstige) oud-katholieken werd gehouden.
Bisschop Dick Schoon is de celebrant.
Zondag 07-07 begint het zomerrooster 2013 met een dienst in de H.
Engelmundus. De laatste viering van het zomerrooster is op 25-08 in de H.
Adelbertus.
Koffiedrinken
Er is koffiedrinken na de kerk op zondag 02-06, zondag 16-06 en dan
weer op zondag 14-07.
Collectes en andere bijdragen
De landelijke collecte voor de maand juni wordt in onze kerk gehouden
op zondag 16-06 en is deze maand bestemd voor de kerkopbouw. Het
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Collegiaal Bestuur schrijft in de aanbeveling:
Hoe vitaal zijn wij als parochie en hoe aantrekkelijk voor hen, die God zoeken of
zich niet meer thuis voelen in hun eigen kerk? Wanneer we zelf in ons geloof
groeien, kunnen wij ook de vreugde van het geloof met anderen delen.
Precies daarover gaat het ook als we het over kerkopbouw hebben: van de kerk opnieuw een beweging maken. Dat moet in de parochies gebeuren, maar dat gebeurt
ook door het nemen van verschillende, goedgekozen en goedgerichte nieuwe initiatieven.
In deze nieuwe initiatieven wordt de waarde van het Oud-Katholiek zijn als het
ware opnieuw ontdekt. De inspiratie van het begin komt er weer opnieuw tot
leven. En daarmee doen we allemaal ons voordeel…
Aan dergelijke initiatieven zijn natuurlijk kosten verbonden. We doen dan ook een
beroep op u om royaal deze collecte te gedenken.
Het kerkbestuur beveelt dit doel dan ook van harte bij u aan.
U kunt uiteraard ook bijdragen via onze bankrekeningen.
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)
Pastoor Frede met vakantie
Vanaf 06-06 tot en met 23-06 is pastoor Frede met vakantie. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de pastores Harald Münch en
Martina Liebler-Münch. Ook het kerkbestuur is u graag behulpzaam.
Vanuit de Adelbertus-pastorie
Tijdens de goed bezochte gemeentevergadering in het Adelbertuscentrum
op 23-04 jl. presenteerde Marcel van der Wel voor de laatste keer de jaarcijfers voor de Adelbertus-parochie. De administratie van Engelmundus
en Adelbertus blijft voorlopig nog gescheiden en bovendien betrof het de
periode 2012. Helaas moest Marcel ons melden dat de financiële positie
van de parochie niet rooskleurig is. Oorzaak zijn de dalende kerkbalansinkomsten, de leegstand van de voormalige tandartsenpraktijk en de geste5

gen heffingen van de landelijke kerk (waarvan o.a. de pastoor betaald
wordt).
De gemeentevergadering keurde de cijfers onder dankzegging goed en
stemde ook in met de voortgang van de huidige samenwerking met de
zusterparochie, waarvan enkele leden op de vergadering aanwezig waren.
Tevens werd besloten de landelijke trend te gaan volgen en per 01-05 het
Adelbertuscentrum rookvrij te laten zijn. Er wordt gekeken of een rookgelegenheid in de tuin mogelijk is.
Inmiddels kon de woning in het Adelbertuscomplex, die door het veertrek
van mevrouw Komdeur-Smoor was vrijgekomen, aan de heer Ruud Langbroek verhuurd worden. We zijn blij met de nieuwe huurder omdat we
als parochie mede afhankelijk zijn van de huurinkomsten. Weet u dus nog
iemand die een kleine praktijkruimte voor een startend bedrijf zoekt (bijv.
schoonheidsspecialiste of pedicure) aarzelt u dan niet haar of hem op de
lege praktijkruimte in het Adelbertuscentrum te wijzen!
De oecumenische viering van Schrift en Tafel op Hemelvaart was goed bezocht en het Dauwtrappen werd door de deelnemers zeer gewaardeerd.
Tijdens de dienst op 19-05 namen we afscheid van Marcel van der Wel als
penningmeester van het kerkbestuur. 10 Jaar in de weer voor de Adelbertus (en nog steeds wat taken…): Marcel van harte bedankt!
Mariska Donker ontving haar benoemingsacte en Johannes van Riessen
een herbenoeming voor een jaar. We mogen zeer blij zijn met de inzet van
vrijwilligers binnen onze gemeenschap.
In juni zullen Frans en ik van de Portugese zon genieten maar bij thuiskomst – in het dan hopelijk ook erg zomerse IJmuiden – is het feest: 125
jaar oud-katholieken in de IJmond! De feestelijke viering onder leiding
van onze bisschop Dick Schoon is op 30-06 om 10.00 uur in de kerk van de
H. Engelmundus. Zegt het voort! Ook aan Oud-IJmuidenaren en oud-parochianen, kortom aan een ieder die zich met ons verbonden voelde en
voelt!
Ik wens u allen mooie en door een warme zon beschenen dagen in
IJmuiden en daarbuiten,
vanuit de pastorie aan de Wilgenstraat,
Robert Frede, pastoor
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RONDOM DE
ENGELMUNDUSKERK
“Bolderavonden”
Enkele vrijwilligers van de oud-katholieke parochie van de heilige Engelmundus en de Hervormde Gemeente IJmuiden-West (Nieuwe Kerk)
organiseren gezamenlijk de zogenaamde “Bolderavonden”. Met veel inzet
en gastvrijheid wordt een eenvoudige en smaakvolle maaltijd geserveerd
waarbij iedereen welkom is. Aansluitend krijgen de deelnemers de gelegenheid elkaar verder te spreken en te ontmoeten rondom een actueel
thema op de grens van maatschappij, christelijk geloof en kerk. Wij stellen
ons als doel mensen met elkaar in gesprek te brengen over de wijze waarop zij bewust of onbewust in het leven staan. Door te luisteren en/of mee
te spreken herkennen we bij andere en onszelf de vragen en gedachten die
ons bezig houden. Naast de ontmoeting is er veel ruimte voor vragen en
de uitwisseling van wetenswaardigheden.
Wanneer:
Tijd:
Waar:

woensdag 5 juni en 12 juni
om 18.15 inloop, 18.30 aanvang maaltijd.
in De Bolder, Bloemstraat 124, Oud-IJmuiden, achter de
oud-katholieke Engelmunduskerk.
Organisatie: Oud-Katholieke Parochie van de heilige Engelmundus en
Hervormde Gemeente IJmuiden-West.
Iedereen is altijd welkom!
De oecumenische viering op zondag 2 juni gaat door!
Op zondag 2 juni blijft de Engelmunduskerk dicht en vieren wij, zoals
gepland, om 10 uur samen met de protestantse gemeente van de Ichthuskerk en de rooms-katholieke parochie IJmuiden een oecumenische dienst
in de Pieterkerk.
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Lintjes
De lintjesregen die gewoonlijk rondom Koninginnedag op Nederland
neerdaalt, heeft dit jaar ook twee druppeltjes op de gemeenschap rondom
de Engelmunduskerk laten vallen.
Anneke Zwart en Bets Visser-Zwaan kregen allebei een onderscheiding
voor hun maatschappelijk engagement binnen en buiten de kerk. Van
harte feliciteren wij hen ermee: wij zijn dankbaar dat we zulke mensen in
ons midden mogen hebben!
Nieuwe gezichten
In de loop van het afgelopen jaar hebben een aantal mensen de weg de
weg gevonden naar de vieringen in de Engelmunduskerk.
In de afgelopen gemeentevergadering werd opgemerkt, dat het jammer is
dat ze zo weinig bekend zijn in de gemeenschap. Bij dezen wil ik nu aan
deze wens voldoen en hen even voorstellen:
Andinate Haile is afkomstig uit Ethiopië en woont met haar man
en dochter Catherine in de Alexander Bellstraat;
Corrina van Wijk is geboren en getogen IJmuidense en woont met
haar dochter Sophia in de Engelmundusstraat;
Edith en Dirk Luiting met hun kinderen Brett, Wesley en Rianne
wonen in de Van Linschotenstraat;
Bets Vester-Stam op de Olmen; zij is weer terug gekomen.
Wij wensen ons en hun dat ons samenzijn door de Heer gezegend moge
zijn.

Pinksterwind is geen tornado.
Geen orkaan of harde wind.
Het is stille zachte windvlaag,
als de adem van een kind.
’t Maakt je leven tot een feest,
deze adem van Gods Geest.
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OPENING FEESTJAAR
125 JAAR OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND
50 JAAR ADELBERTUSPAROCHIE
Zaterdag 29-06 start het feestjaar van de IJmond-parochie met een schilderworkshop in de kerk van H. Engelmundus.
Onder leiding van Cees van der Oord wordt in de kerk geschilderd door
parochianen.
De kunstwerken worden op zondag 30-06 in aansluiting aan de feestelijke
kerkdienst tijdens het koffiedrinken en de borrel in De Bolder geveild ten
bate van de parochie.
Zondag 30-06 gaat bisschop Dirk Jan Schoon voor in de feestelijke eucharistieviering.
Let u ook op de afkondigingen en kijkt u in de programmafolder die u in
deze editie van het KRUISPUNT kunt vinden!
Zegt het voort!
Iedereen is van harte welkom!
Parochie Uitstapje op zondag 15 september 2013
Het jaarlijkse uitstapje vanuit de Adelbertusparochie op zondag 15 september heeft als doel: GOUDA. We bezoeken de oud-katholieke kerk van
H. Johannes de Doper voor de eucharistieviering om 10:30 uur. Na de mis
zal pastoor Henk Schoon ons in de kerk rondleiden en iets vertellen over
de geschiedenis van kerk en parochie. Na de (zelf meegebrachte) lunch
bezoeken we de Grote of St. Janskerk om de beroemde Goudse glazen (gebrandschilderde ramen) aan de hand van een rondleiding te bewonderen.
De bus staat om 16:00 uur weer klaar voor vertrek naar het Adelbertuscentrum, waar de dag om 17:30 afgesloten wordt met een gezamenlijk
buffet.
Vertrek ’s morgens om 08:30 uur op de Wilgenstraat in IJmuiden-Oost.
Kosten voor deelname: € 25,-(Bedrag overmaken op rek. 38.08.341 van de St. Adelbertusparochie ovv
“uitstapje Gouda”)
Opgeven bij Jacob Brakenhoff, jabrak@ziggo.nl , tel 0251-226291
of Johannes van Riessen, jpvanriessen@hotmail.com
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DAG VAN HET BISDOM VOOR DE JEUGD
Leuke spel~le~tjes,
ge~zel~li~ge activiteiten en
een fan~tas~ti~sche bar~be~cue!
Beleef deze dag op zaterdag 15 juni!
Ben jij tussen de 7 en 18 jaar, meld je dan aan vóór 10 juni bij pastoor
Münch of Rick de Ronde.
We gaan er met z’n allen een hele mooie en gezellige dag van maken.
Bij de barbecue mogen jullie ouders ook aanwezig zijn en mee-eten.
Datum: 15 juni 2013
Tijd: 10.00 uur
Locatie: verenigingsgebouw De Bolder
Bijdrage voor de barbecue: € 5,- p.p (maximaal € 15,- per gezin)
Aanmeldpunt: fam.munch@planet.nl of rick_de_ronde@hotmail.com
Wij hopen jullie de 15e te mogen zien!
Jeugdcommissie Engelmundus en Adelbertus;

Tot dan!

De parochie onderweg
Op 22 en 24 april mochten wij twee geslaagde gemeentevergaderingen
afsluiten. Twee vergaderingen, voor het eerst onder één kerkbestuur. Een
teken dat wij samen op weg zijn naar uiteindelijk één parochie in de
IJmond. Door het kerkbestuur werd verslag gedaan van alle activiteiten
van het afgelopen jaar. Daarnaast werd een voorzichtige financiële vooruitblik gedaan naar de toekomst. Beide parochies bleken daarbij over een
beperkter uithoudingsvermogen te beschikken dan verwacht. Reden om
met extra aandacht en energie te werken aan de toekomst via de werkgroepen zoals in het vorig Kruispunt vermeld: pastoraat / diaconaat,
liturgie /spiritualiteit, jeugd /jongerenbeleid, gemeenschapsleven, public
relations, gebouwenbeheer en financiën. Een aantal parochianen heeft zich
voor deze werkgroepen opgegeven, maar onze voorkeur gaat uit naar
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meer. Wij nodigen u van harte uit om mee te werken aan het zoeken naar
nieuwe wegen en paden voor onze parochie in de toekomst!
Op vrijdag 26 april was het feest op Duin en Kruidberg waar Bets Visser
en Anneke Zwart beiden een Koninklijke onderscheiding in ontvangst
mochten nemen. Beiden waren niets vermoedend aanwezig, denkend dat
zij aanwezig waren bij de uitreiking aan een ander. Groot was de verrassing toen zij zelf in het middelpunt van de belangstelling stonden. Voor
ons kerkbestuur de bevestiging, dat ons kerkelijk werk valt en staat bij het
vrijwilligerswerk dat door velen gedaan wordt. De onderscheiding voor
Bets en Anneke straalt in die zin af op ons allen die zich inzetten binnen
de parochie. Van harte gefeliciteerd!
Binnen het bestuur zijn het drukke tijden voor Rick de Ronde die het
jongerenwerk voor zijn rekening neemt. De organisatie van het volleybaltoernooi en de jongerendag van het bisdom is geen sinecure. Geleidelijk
worden ideeën en programmering samengevoegd en hopen wij op geslaagde evenementen voor onze jongeren. Graag aandacht hiervoor zodat
velen zich zullen opgeven voor deelname.
In de afgelopen weken zijn ook veel bestuurlijke zaken afgehandeld. Ik
noem daarbij een ongevallenverzekering voor vrijwilligers, controle door
de brandweer, en van de bliksemafleiders van het Adelbertuscentrum, de
verhuur van één van de vrij gekomen woningen, het gebouwenbeheer, de
organisatie van ons komende jubileum en van de seniorenmiddag, als ook
van de interkerkelijke gespreksgroep. Daarnaast zijn de voorbereidingen
voor het Adelbertus parochieuitje in volle gang. Dit jaar is er voor gekozen om naar Gouda te gaan. Het belooft een prachtige dag te worden.
In juni zullen knopen moeten worden doorgehakt met betrekking tot de
kerktelefoon. Dit oude vertrouwde systeem gaat uit de markt en wij zullen ons moeten bezinnen over nieuwe mogelijkheden om de kerkdiensten
thuis te kunnen beluisteren.
Langzaam gaan wij richting de zomer en de meeste activiteiten zullen op
een laag pitje worden gezet. Toch gaan voorbereidingen door, ik noem
met name onze bazaar. Wie wil ons daarbij helpen?
Namens ons kerkbestuur,
Gert Jan v.d. Hulst
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Oud-Katholiek … ja, fijn!
Uit de diepte …
De uitvaart voor een overledene is nooit een opgewekte dienst. Nabestaanden
kunnen dankbaar zijn omdat hun geliefde overledene niet langer hoeft te lijden,
omdat hij/zij rust heeft, omdat een gelukkig leven afgerond is, omdat zij geloven
in de opstanding …. Maar er is toch iemand overleden en de achterblijvers moeten zonder hem/ haar verder. En het laatste afscheid, de begrafenis of crematie
komt nog.
De families kiezen meestal niet de droevigste en somberste gezangen. Zij willen zo
uiting geven aan hun geloof, hun vertrouwen op God, en aan hun hoop op de verrijzenis, waaraan wij deel mogen hebben:
Voor wie geloven, Heer, wordt toch dit leven verwisseld, niet uitgedoofd,
en, na de ontbinding van dit aardse woonhuis, in de hemel een eeuwige
woning toebereid. (kerkboek p. 605)
Vaak wordt het mooiste geloofsgetuigenis voorgelezen: Martha zegt tegen Jezus,
als haar broer Lazarus gestorven is:
Heer, ik weet, dat hij verrijzen zal bij de verrijzenis op de jongste dag. En
Jezus zegt tegen Martha: Ik ben de verrijzenis en het leven; wie in mij
gelooft, zal leven al is hij gestorven; en al wie leeft en in mij gelooft, zal in
eeuwigheid niet sterven Geloof je dat? Martha: Ja Heer, ik geloof dat U de
Christus, de Zoon van God bent, die in de wereld komt.
(groene boek, p. 73)
Mooi, troostrijk, maar toch zijn we bedroefd, treurig, terneergeslagen.
Aan het einde van de dienst, in de kille stilte van het grote, hoge kerkgebouw
begon voorheen de priester, geknield aan de voet van het altaar, Psalm 130 te
zingen en gaf uiting aan het gevoel van verlatenheid, smart en duisternis:
Uit de diepte heb ik, o Heer, tot U geroepen, Heer wil mijne stem
verhoren.
De gemeente vulde hem aan:
Laat uw oren luist’ren, naar de stem mijns smekens.
In woord en wederwoord droegen pastoor en gemeente samen hoop, en
vertrouwen op ontferming aan en eindigden in gelovige berusting:
Geef hem/haar eeuwige rust, o Here;
Laat het eeuwige licht hem/haar schijnen.
(kerkboek p. 937)
W.C.Tol
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In memoriam Maartje Wijker-Gravemaker
Op 15-05 overleed in De Moerberg te IJmuiden op 97-jarige leeftijd Maartje Wijker-Gravemaker, weduwe van Job Wijker. Maartje Wijker was een
zeer trouwe parochiane voor wie de verbondenheid met de kerk in haar
leven zeer belangrijk was. Als geboren IJmuidense heeft zij bijna haar hele
leven hier gewoond, de jaren van de evacuatie uitgezonderd. Ze voelde
zich zeer verbonden met haar geboorteplek en koesterde de herinneringen, al maakte ze het verleden niet mooier dan het was. Ze kon zich zeer
wel herinneren dat er armoede geleden werd en er hard gewerkt moest
worden.
Met tomeloze energie heeft zij in het vrijwilligerswerk van de parochie tot
op zeer hoge leeftijd een betrokken rol vervuld.
De laatste jaren begon haar leeftijd haar parten te spelen maar bleef zij betrokken op het reilen en zeilen van “haar kerk”. Ook op de laatste Bolderbazaar was zij nog aanwezig.
De avondwake werd op 17-05 gehouden, de mis bij haar uitvaart op zaterdag 18-05 in de kerk van de H. Engelmundus waarna de crematieplechtigheid plaats vond op Westerveld.
We wensen haar kinderen, haar kleinkinderen en achterkleinkinderen de
nabijheid van God.
Moge zij rusten in de vrede van de Heer!

Was Engelmundus een mystieke en populaire heilige?
Tijdens mijn studie over de middeleeuwen in Europa kwam ik ook de
kerstening van de Friezen door Engelse missionarissen onder leiding van
Willibrord in onze regio tegen.
De patroonheilige van onze kerk in IJmuiden en van de gemeente Velsen
zou een van de twaalf missionarissen zijn geweest, die in 690 uit Engeland
naar Europa vetrokken om onder de Friezen het christendom te verkondigen. Na een lange strijd lukte het de katholieke Franken om de heidense
Friezen, die ook Velsen bevolkten, onder hun gezag te brengen. De taal
was voor de prediking geen barrière. Het oudfries en het angelsaksisch
van de priesters waren zeer verwante talen.
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Het was Bonifatius, die in 719 werkte in een
kerkje in de vorm van een zaal met een houten
zadeldak ten oosten van de huidige kerk in het
dorp Velsen. De patroonheilige was Sint Paulus, de apostel der heidenen. Engelmundus
zou volgens de overlevering ook bij de eerste
jaren van de stichting van de kerk betrokken
zijn geweest. Bonifatius vertrok in 722 uit Velsen naar het huidige Duitsland.
Van Bonifatius, Adelbertus en vooral Willibrordus, die in 695 door paus Sergius in Rome
tot bisschop van de Friezen (zetel in Utrecht) werd gewijd, weten wij veel.
Maar er is weinig kennis over Engelmundus. Het bisdom Haarlem heeft in
1640 zijn heiligheid gelegaliseerd zonder officiële heiligverklaring. Zijn
heiligendag op 21 juni werd door het bisdom gewettigd. De eerste summiere bron over zijn leven is van 1480 en zijn levensverhaal is van 1564.
Deze vita (levensverhaal) is geschreven door de voorlaatste pastoor van
Velsen voor de Reformatie, Mr. Eylart Dirkzoon van Waterland. Maar dat
is ruim acht eeuwen (!) na het werk van de heilige Engelmundus in Velsen.
De Engelmundusbeek wordt pas in 1683 als zodanig genoemd. Daarvoor
heette het watertje Egmondsbeek. De bron van die beek bevatte geneeskrachtig water, dat gebruikt werd door zieken die op voorspraak van de
heilige Engelmundus genezen zochten van hun tand-, kies- of keelziekten. De kerk en de beek waren het doel van vele bedevaartgangers. De
Velser kerk stimuleerde - mede uit economische overwegingen - de bedevaarten naar deze plaats, waar de populaire heilige verbleven zou hebben.
Dr. H.A.van Vessem stelde in 1969 in zijn studie over het probleem van de
historiciteit van Sint Engelmundus ook de voor ons pijnlijke vraag of hij echt
bestaan zou hebben. Hij heeft hierover grote twijfel. Het is behalve een
mooi verhaal ook een mysterie, een zaak van geloof.
Jac. Zuurbier
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Adelbertus Vrouwencontact
Woensdag 8 mei was het jaarlijkse uitje van het Adelbertus Vrouwencontact. Met twaalf vrouwen, verdeeld over drie auto’s, gingen we op weg
– op naar het Kaasmuseum in Alkmaar. Dichtbij het museum was er gelegenheid de auto’s te parkeren. En na een kleine wandeling konden we ons
gaan verdiepen in de geschiedenis van het proces van kaas maken. Dat
werd nog duidelijker op een film. Daarna de traktatie: koffie of thee met
gebak in een gezellig restaurant. Om dat even te verwerken gingen we
slenteren door al die leuke straatjes en de etalages bekijken. Alkmaar is
daar rijk aan. Tegen drieën werden we verwacht voor een boottocht door
de grachten: alle zegen komt van boven, dus daalde er een lichte motregen. Ook de gymnastiek werd niet vergeten: het was voortdurend bukken
en weer omhoog, als we onder een brug door moesten; en het waren er
vele.
Om het niet te laat te maken, stapten we weer op tijd in de auto met bestemming ‘Johanna’s Hof’ waar we naar eigen keuze heerlijk hebben gegeten, terwijl de regen op het dak van de serre kletterde.
Het was een heerlijke en gezellige dag met elkaar: dat smaakt naar meer!
Dank daarvoor!
Rinnie van Pel

DANKBETUIGINGEN
Langs deze weg wil ik allereerst de parochie, met name het Kerkbestuur,
enorm bedanken voor het voordragen van mij voor een lintje. De hiermee
gestelde waardering voor mijn vrijwilligers werk heeft mij diep geroerd.
Brengt mij als vanzelf bij het bedanken van alle lieve mensen die bij de
uitreiking aanwezig waren. Ook alle felicitaties door middel van bloemen,
kaartjes, telefoontjes, cadeaubonnen en veel andere verrassingen hebben
me enorm getroffen.
Alles bij elkaar is een mooie warme herinnering die ik nog jaren hoop te
koesteren.
Bets Visser-Zwaan.
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Niets vermoedend ging ik met Gert Jan van der Hulst naar Duin- en
Kruidberg om mee te maken hoe Bets Visser een Koninklijke onderscheiding kreeg. Zij kreeg die, maar het had Koningin Beatrix ook behaagd mij
een Koninklijke onderscheiding te verlenen, die uitgereikt werd door
burgemeester Frank Weerwind. Achter mijn rug was een heel complot
gesmeed, zodat mij tot het laatste moment niet duidelijk was waarom ik
vooraan moest zitten in een zaal vol familieleden, vrienden en bekenden.
Daarna kon ik niet meer rustig over straat wandelen of in de kerk komen.
Bedolven werd ik onder de felicitaties, bloemen en kaarten. Hiervoor wil
ik iedereen van harte bedanken. Het was voor mij een zeer bijzondere dag
om nooit meer te vergeten.
Anneke Zwart
Met deze brief laten wij u weten dat we erg blij zijn met de gift van uw
kerk aan het Noodfonds Velsen. Wij voelen ons hierdoor gesteund in ons
werk.
Ook namens onze toekomstige cliënten onze hartelijke dank hiervoor aan
de parochianen.
Wij zullen u op de hoogte houden middels onze nieuwsbrief. In september verwachten wij dan van start te kunnen gaan met onze hulpverlening.
Met vriendelijke groet,
Magda van Kuijeren, Noodfonds Velsen
Op deze plek willen wij u allen bedanken voor uw meeleven na het overlijden van onze moeder Maartje Wijker-Gravemaker. Zij heeft een heel
hoge leeftijd bereikt, maar bleef altijd betrokken bij haar kerk. Vanuit haar
stoel had zij de Engelmunduskerk altijd in beeld. Ook genoot zij van de
kerktelefoon, het maakte niet uit vanuit welke kerk de dienst uitgezonden
werd. Bij de koffie werd dan de dienst besproken, de nieuwtjes, de preek
en of er veel of weinig mensen waren, want het klonk zo iel, of zo vol!
Haar betrokkenheid werd beloond door het grote aantal parochianen en
belangstellenden die de avondwake, haar uitvaart en haar crematie
bijwoonden! Het heeft ons veel goed gedaan!
Jaap & Wil, Johan & Liesbeth, Ton & Linda.
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Moge God, die er bij is als de zon
opgaat en ondergaat
en als je de zee oversteekt,
onderweg je schreden richten
Moge God, die je nabij is
als je zit en als je staat,
je met liefde omringen
en je bij de hand leiden.
Moge God, die je wegen kent
en der plaatsen waar je uitrust
bij je zijn in je taak op aarde
het goede nieuws zijn dat je deelt
en je op de eeuwige weg leiden.
(Dienstboek van Iona)

ALGEMENE BERICHTEN
AANGEPASTE GEZINSDIENSTEN IJMOND
Vanaf 1971 organiseert de Commissie Aangepaste
Gezinsdiensten IJmond zes keer per jaar een oecumenische kerkdienst. Deze diensten worden gehouden
voor mensen met een verstandelijke beperking, hun
familie, vrienden en begeleiders. Ook belangstellenden zijn welkom!
Op 2 juni a.s. is de zesde viering van dit seizoen en de laatste van het
jaarthema: “Met een naam en een gezicht”
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor deze viering.
Het thema van de dienst is ”Een goede herder”.
De dienst wordt gehouden in de Laurentiushof, Fidelishof 30 te IJmuiden.
De dienst begint om 15.00 uur. De voorganger is pastor E. Wigchert.
Het orgel wordt bespeeld door dhr. J.Marechal en Rob Zeegers.
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Tentcampagne: Waarheid maakt vrij
Met een aantal christenen uit Noord- en Zuid-Holland hebben wij de
evangelisatietent van het Nederlands Bijbelstudie Centrum uitgenodigd.
Met een kleurrijke evangelisatietent zijn wij van 9 tot en met 15 juni bij u
in regio, namelijk in IJmuiden op het grasveld naast zwembad De Heerenduiden. Daar houden we elke avond een samenkomst met diverse sprekers uit heel Nederland, met samenzang en muzikale medewerking van
solisten, gospelformaties en koren.
Naast de mogelijkheid om overdag in te lopen, organiseren we een koffieochtend, een vrouwenochtend en een kindersamenkomst. In de tent is een
boekentafel aanwezig met Bijbels, Bijbelstudiemateriaal en muziek cd’s.
Het thema voor de tournee 2013 is: ‘Waarheid maakt vrij’.
Samen met de tentcampagne hebben wij geen andere bedoeling dan mensen te bereiken met Gods Woord, in de vurige hoop dat velen tot persoonlijk geloof in de Here Jezus Christus komen en hun leven aan Hem overgeven.
De organisatie is nog op zoek naar organisten of pianisten, die tijdens de
samenkomsten de samenzang willen begeleiden. Zij kunnen zich melden
bij Fred Rodenbach, tel.: 023 – 5385468; fr@filternet.nl
Haarlem: Concert “Bach in de Binnenstad”
Op zaterdag 8 juni a.s. geeft het Haarlems Bach Ensemble o.l.v. dirigent
Mark Lippe een concert in de serie “Bach in de Binnenstad”. Het belooft
weer een prachtig concert te worden. Op het programma staan van Johann Sebastiaan Bach (1685-1750) de mooie Cantates “Es ist ein trotzig
und verzagt Ding” (BWV 176) en “Höchtsterwünschtes Freudenfest”
(BWV 194).
Solisten zijn: Nienke Oostenrijk (sopraan), Martine Straesser (alt), Uros
Petrac (tenor), en Florian Just (bariton).
Het concert vindt plaats in de Doopsgezinde Kerk in Haarlem, ingang
Frankestraat 24 en begint om 17:00 uur. Er wordt een vrijwillige bijdrage
gevraagd (richtbedrag 12,50 euro p.p.).
www.haarlemsbachensemble.nl
(Mark Lippe is organist van de oud-katholieke kerk in Gouda)
18

Oecumenische Musicalgroep Jakob zoekt bassen en tenoren
Ester, het joodse meisje, komt bij de koningin in het paleis.
Ze mag niet zeggen wie ze is, dat vindt haar oom niet wijs.
Ester, het joodse meisje, zij wordt de schoonheidskoningin.
Een sprookjeswereld aan het hof!
Ze heeft het naar haar zin.
Ester, het joodse meisje, moet zeggen wie ze werkelijk is.
Als Haman zo zijn gang blijft gaan gaat alles nog eens mis.
Ester, het joodse meisje, heeft lef om wat ze doet en zegt.
Ze weet wie maskers draagt en niet, wie goed is en wie slecht.
Ester, het joodse meisje, zegt: “Kom ik om, dan kom ik om!”
Ze waagt haar leven voor haar volk en keert de rollen om.
Na het overweldigende succes van de musical Maria in mei 2012 is de
groep van ruim 60 enthousiaste leden tussen de 8 en de 70 alweer druk
bezig met het instuderen van de muziek en het spel van de musical Ester.
We zijn op zoek naar tenoren en bassen om de uitvoering van deze musical op 23, 24 en 25 mei 2014 ook weer tot een succes te brengen. De repetities vinden plaats op vrijdagavond tussen half 8 en 9 uur in de Ichthusburcht, Fahrenheitstraat 37 te IJmuiden.
Mannen die belangstelling hebben kunnen contact opnemen met Yvonne
Bax, tel. 0255-515692 of Anneleen Redeker, tel. 0255- 531652.
Kijk voor meer informatie op www.musicalgroepjakob.nl.

AGENDA
05-06
12-06
15-06
29-06
15-09

18.30 uur
18.30 uur
10.00 uur
10.00 uur
8.30 uur

Bolderavond, De Bolder
Bolderavond, de Bolder
Jongerendag bisdom Haarlem, De Bolder
Open dag Engelmunduskerk; schildersworkshop
Parochie-uitstapje naar Gouda
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Parochie van de H.H. Adelbertus en Engelmundus i.o.
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 vóór 26 juni 2013 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 8 juli 2013.
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