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Aan het volk van God bij
Sint Adelbertus en Sint Engelmundus . . .
125 Jaar bestaan onze oud-katholieke gemeenschap en kerk al in de
IJmond. Een goed moment om eens over onze taak na te denken.
De kerk is er voor de mensen. Natuurlijk! Iedereen zal instemmend
ja knikken. De kerk is er voor de mensen: wanneer je in de problemen zit bijvoorbeeld.
De kerk is toch een soort EHBO-post, of een instituut dat voor de
normen en waarden in de samenleving moet zorgen. Maar is dat
alles? En wat is er dan met God? – Daar zullen we het een andere
keer over hebben. Eerst de mens!
Nee, zeker niet! Om over de mens te kunnen praten, moet je eerst
over God praten.
We bewijzen de mensen geen goede dienst, als we over God zwijgen en het gesprek over Hem niet gaande houden. Met Hem staat
ook onze menselijkheid op het spel. Hier valt de beslissing hoe
groot of klein we over ons zelf en over de wereld denken.
Straks als we met vakantie zijn, zullen we misschien een van de grote gotische kerken in Frankrijk of ergens anders bekijken. De men1

sen die deze grote en hoge kerken bouwden, wisten dat, want anders hadden ze dit soort kerken niet gebouwd.
Zij wisten: we hebben meer ruimte nodig dan alleen maar onze
woonhuizen. Wij wonen niet alleen in deze wereld: God woont
onder ons.
‘Het huis van God’ geeft antwoord op de vraag: Waar ben ik thuis?
Waar kan ik blijven?
Het is veel waard, wanneer je vaste grond onder je voeten hebt en
een dak boven je hoofd, niet alleen vandaag en morgen, en niet alleen in deze wereld, maar altijd en overal.
Als je naar deze gotische, of ook naar onze kerkgebouwen kijkt, zal
menigeen denken: waarvoor zoveel bebouwde ruimte, zo hoog en
breed, volstrekt oneconomisch. Wat heb je er aan? Alleen maar hoge
kosten; economisch rendeert dat helemaal niet.
Dure ruimte, verspild, weggeschonken. Ja, geschonken aan God,
aan Hem verspild. Voor vieringen, voor gebed, voor bezinning.
Hier gaat een ruimte open die verder reikt dan onze berekeningen
en calculaties, onze vragen naar economisch nut.
Een ruimte voor God en daarom juist erg nuttig voor mensen.
Waar mensen God de ruimte geven, ondanks alle economische berekeningen, daar kan de mens diep adem halen. Daar komt hij tot
rust en kan hij zich zelf vinden.
Als gelovige mensen van de kerk kunnen we niets beters doen dan
deze ruimte open houden voor de mensen.
Het is een voorafbeelding van een nieuwe stad, een nieuwe gemeenschap, een nieuw rijk, die God zelf voor ons bereidt en waarin
Hij zelf wil wonen.
Met hartelijke groeten en tot ziens,
pastoor Harald Münch
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125 JAAR OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND
Zondag 30 juni was het zover: Samen met onze bisschop Dirk Jan Schoon
vierden we in een druk bezette Engelmunduskerk dat het 125 jaar geleden
is dat de eerste oud-katholieke kerkdienst in IJmuiden plaats vond.
Pastoor Diependaal uit Amsterdam vierde toen in een zaal van Hotel ‘Willem Barensz’ met een groep oud-katholieke vissers uit vooral Egmond de
eucharistie.
Veel gasten waren uit den lande gekomen: o.a. oud-pastoor mgr. Antonius Jan Glazemaker, prof. Jan Visser en Henk Schoon als “zonen der parochie” en emeritus-pastoor Wim de Boer. Ook het “moeder-kerkbestuur”
uit Egmond en de burgerlijke overheid waren vertegenwoordigd. Oudpastoor Koos van Oosterhout was met een brief, die in De Bolder werd
voorgelezen door Henk Groen, aanwezig.
De gezamenlijke koren van Adelbertus en Engelmundus hadden voor de
bisschop, die 29 juni zijn eerste lustrum in het ambt mocht vieren, speciaal
het destijds voor hem geschreven bisschopslied ingestudeerd - een extra
feestelijk tintje aan deze bijzondere dienst.
In zijn preek ging de bisschop maar kort op het rijke verleden van de parochies in. Volgens hem is het belangrijk om – wel bewust van je verleden
– vooral de blik te richten op de toekomst van de parochiegemeenschap.
In een tijd dat kerk-zijn onder druk staat, een grote uitdaging! Hij prees de
wil van Adelbertus en Engelmundus om sámen deze uitdaging aan te
gaan en uit de goede ervaringen van beide parochies het beste mee te nemen naar de toekomst.
In De Bolder was een mooi en geanimeerd samenzijn, als altijd goed verzorgd door het Bolder-team. Wim Kok als veilingmeester verkocht tijdens
deze receptie schilderijen die de dag daarvoor tijdens de schildersworkshop in Engelmundus gemaakt waren. Verschillende parochianen hadden, geïnspireerd door het kerkgebouw, een dag geschilderd en hun werk
ter beschikking gesteld. De opbrengst komt ten goede aan de parochie.
De jubileumcommissie mocht tevreden zijn met de opkomst en de sfeer
tijdens dit eerste weekeinde van de feestelijkheden. Uiteraard hopen we
dat ook veel mensen buiten onze parochie aangesproken worden door de
concerten en diensten die nog in het verschiet liggen tot in mei 2014.
Robert Frede
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ROOSTER VAN KERKDIENSTEN

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

9e znd. na Pinksteren (zondag 11 in reeks C blz. 458)
H. Engelmundus

10.00 uur

10e znd. na Pinkster (zondag 12 in reeks C blz. 460)
H. Adelbertus

10.00 uur

11e znd. na Pinkster (zondag 13 in reeks C blz. 463)
H. Engelmundus

10.00 uur

12e znd. na Pinkster (zondag 14 in reeks C blz. 465)
H. Adelbertus

07-07

14-07
21-07
28-07
04-08
11-08

De creatieve Engelmundus-workshop was
ondanks de kleinschalige opzet een succes.
Niet alleen financieel, maar ook door de goede sfeer en het plezier van de deelnemers,
kosters, cateraar Roelof Jan Rill en presentatrice Sanne van Putten. De scheepsmodellen
van onze overleden Jan Visser kregen aandacht. En de kleine kunstenaressen Ella,
Anouk en Luna lieten zien, dat ze het talent
van hun vader Luke hebben.
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18-08

10.00 uur

Ontslapen van de H. Maagd Maria (blz. 533)
H. Engelmundus

10.00 uur

14e znd. na Pinkster (zondag 16 in reeks C blz. 470)
viering 50-jarig huwelijk van Koos en Lineke van
Heijst- van Buuren
-laatste dienst van het zomerroosterH. Adelbertus

19.30 uur

oecumenisch Taizégebed
H. Adelbertus

25-08

27-08
01-09

08-09

10.00 uur

15e znd. na Pinkster (zondag 17 in reeks C blz.472)
H. Adelbertus
106e verjaardag van kerkwijding
Engelmunduskerk (blz. 557)
begin van crèche en kinderdienst
H. Engelmundus

10.00 uur
10.00 uur

Geboorte van de H. Maagd Maria (blz. 537)
H. Adelbertus
H. Engelmundus

10.00 uur

Marijtje de Boer, Anneke Stam, Corrie Vellinga, Bertil Visser, Jan Gouda,
Cees van der Oord en Wim Kok lieten werk zien van een zeer behoorlijk
niveau, waarin hun betrokkenheid bij de jarige parochie duidelijk te zien
was.
De expositie in de kerk, en de veiling na de eucharistieviering bracht, na
aftrek van kosten, een bedrag op van € 750.-.
De leden en vrienden van de parochie, die dat mogelijk gemaakt hebben:
bedankt! Zij zullen zeker geen spijt krijgen van hun kunstaankoop!
Cees van der Oord
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RONDOM DE
ADELBERTUSKERK

Bij de vieringen
Zondag 25-08 willen Koos en en Lineke van Heijst-van Buuren herdenken
dat het 50 jaar geleden is dat zij in het huwelijk zijn getreden. Aansluitend
op de dienst is er gelegenheid het jubilerende bruidspaar en hun familie
geluk te wensen.
Deze zondag is tevens de laatste zondag van het gezamenlijk zomerrooster in de IJmond.
Koffiedrinken
Er is koffiedrinken na de kerk op zondag 14-07, 28-07, 11-08 en op zondag
25-08 (huwelijksjubileum van Heijst-van Buuren).
Collectes en andere bijdragen
De landelijke collecte voor de maand juli wordt in onze kerk gehouden op
zondag 14-07 en is deze maand bestemd voor de publiciteit. Het Collegiaal
Bestuur schrijft in de aanbeveling:
Een veel gehoorde verzuchting is dat onze kerk toch zo onbekend is. Niemand zit
te wachten op een rel, waarmee de kerk in de belangstelling komt, maar positief
nieuws haalt het vaak niet. Bekendheid geven aan onze kerk zal allereerst in de
plaatselijke parochies moeten gebeuren; daar is de kerk concreet aanwezig.
Landelijk wordt dit werk ondersteund met verzorgde uitgaven, zoals het blad De
Oud-Katholiek, de boekjes ter bezinning in de Veertigdagentijd, de Advent e.d.
Verzorgde publicaties en een verzorgde website kosten tijd en geld. Er zijn ook
plannen om met korte filmpjes speciale onderwerpen meer onder de aandacht te
brengen, maar daar is ook veel geld voor nodig.
Help onze kerk in de bekendheid te houden en steun deze collecte.
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In de maand augustus houden we de landelijke collecte op zondag 11-08.
Het doel voor augustus zijn de honoraria van de geestelijkheid. We lezen in
de aanbeveling:
Van een uurtarief van € 60,- kijkt niemand meer echt vreemd op, maar een verzoek om voor een dik uur kerkdienst op de zondagmorgen maar contant af te rekenen ten bedrage van € 60,- zou bij de meeste kerkgangers wel in het verkeerde
keelgat schieten.
En toch zou je aan dergelijke bedragen moeten denken, ook bij de kerk, om haar in
stand te houden, de pastoor een volwaardig salaris te kunnen geven en een beetje
warme voeten te hebben op zondagmorgen.
Jammer genoeg brengt de actie Kerkbalans wel veel, maar nog altijd te weinig op
om de kerk te laten draaien en moest noodgedwongen de collecte voor de honoraria weer worden ingevoerd.
Het Collegiaal Bestuur is zich er van bewust dat een oproep voor een extra collecte wordt gehoord door dezelfde mensen die al vaak bijdragen. Dat maakt de
dank voor een bijdrage er alleen nog maar groter om.
Het kerkbestuur beveelt beide doelen 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).
Vanuit de Adelbertus-pastorie
Door mijn vakantie heb ik in de afgelopen periode het parochieleven wat
gemist, gelukkig begreep ik dat er ook maar weinig bijzondere dingen
gebeurden.
Vlak voordat ik vertrok, vond nog een kleine evaluatie van het voorbereidend comité van de oecumenische Taizégebeden plaats. De conclusie was
dat we na de zomerperiode weer zullen doorgaan, telkens op de laatste
dinsdag van de maand (te beginnen op 25-08). Het is weliswaar geen erg
grote, maar wel een trouwe groep die het erg plezierig vindt dat er op een
doordeweekse avond een gebedsmoment is.
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Ik hoop dat de zomerse rusttijd die nu langzaam begint voor u allen een
goede tijd zal zijn, in IJmuiden of daarbuiten en dat een warme zon ons
allen zal toelachen!
Vanuit de pastorie aan de Wilgenstraat,
Robert Frede, pastoor
Pastoor Frede afwezig
Pastoor Frede is van 02-09 tot en met 08-09 wegens zijn deelname aan de
44e internationale oud-katholieke theologenconferentie in Neustadt/
Weinstrasse in Duitsland afwezig. In voorkomende gevallen wordt u door
het kerkbestuur wegwijs gemaakt wie van de collega’s de waarneming
voor zijn/ haar rekening neemt.

DUIZEND EURO voor Koningin Wilhelmina Fonds KWF
Team de Okaatjes
deed namens onze
parochie mee aan de
Samenloop voor
Hoop. Op 8 juni 2013
liepen zij 24 uur lang
geld bij elkaar voor
de Kankerbestrijding. Vijfentwintig
teams brachten voor
Samenloop voor
Hoop in IJmuiden 18
duizend euro op.
Daarbij was bijna
duizend euro van
ons oud-katholieke team. Een mooi resultaat dat de initiatiefneemster
Nanda Tol tevreden stemde en de anderen trots maakte.
Hans van de Pieterman
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RONDOM DE
ENGELMUNDUSKERK

Nieuwe Bijbelvertaling
Vorig jaar hebben we tijdens de kerkdiensten in de Engelmunduskerk bij
wijze van experiment een tijd lang uit de Nieuwe Bijbelvertaling voorgelezen. Deze vertaling is in de jaren negentig door een groep vertalers uit
vele Nederlandse kerken tot stand gekomen en werd in 2004 gepresenteerd.
In de loop van dit voorjaar heeft de Adelbertuskerk, na een aantal weken
van experimenteren, besloten deze NBVertaling standaard in te voeren.
En in het gezamenlijk kerkbestuur hebben we onlangs besloten dit ook in
de Engelmunduskerk te doen.
Geen Bijbelvertaling is volmaakt. Je maakt altijd keuzes waarbij je één aspect van een woord laat prevaleren boven andere. En we hebben in dit geval gekozen voor de taal , die in de NBV toch wat eigentijdser is.
Natuurlijk zullen een aantal mensen oude en vertrouwde woorden missen. Het was ook voor ons een moeilijke beslissing, maar we hebben gekozen voor het moderne taalgebruik.

Nieuwe gezichten

In het laatste Kruispunt heb ik een aantal mensen, die al een poosje onze
vieringen bezoeken aan u voorgesteld.
Helaas heb ik een fout gemaakt: mevrouw Vester- Stam heet van haar
voornaam namelijk Bep.
Ook ben ik blij dat ik u hier melden kan dat Anja van der Vliet onlangs op
zaterdagvond tijdens de completen door de doop in de kerk is opgenomen en de ochtend daarop voor de eerste keer de communie ontving.
Moge zij gezegend als een kind van God door het leven gaan.
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Tevens wil ik hier ook nog Harold Burnett aan u voorstellen, die al meer
dan een jaar onze diensten op zondag of woensdagochtend bezoekt. Hij
woont tijdelijk in Haarlem maar staat ingeschreven bij de woningbouwcorporatie IJmuiden, en hoopt gauw een huis in IJmuiden te kunnen vinden.

DE PAROCHIE ONDERWEG

De voorbereiding van ons jubileumjaar heeft onze parochie onverwachts
een nieuw logo opgeleverd. Speciaal voor de uitnodiging van gasten voor
30 juni heeft Hans van de Pieterman de logo’s van de Adelbertus en de
Engelmundus samengevoegd. Dit sprekende ontwerp werd door het
kerkbestuur overgenomen als het logo voor onze nieuwe parochie.
Om een verstaanbare gemeente van Christus te zijn en te blijven, is besloten om in beide kerken de schriftlezingen te nemen uit de Nieuwe Bijbelvertaling, sinds 2004 uitgegeven door het Nederlands Bijbel Genootschap en de Katholieke Bijbelstichting. Het huidige Oud-Katholieke Lectionarium is uitgegeven in 1993 met schriftlezingen uit de oud-katholieke
vertaling van het Nieuwe Testament uit 1953, uit de vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap van 1951 en uit de rooms-katholieke Willibrordvertaling van 1975.
In de Engelmunduskerk liggen weer de nieuwe jaarroosters voor alle vrijwilligers. Een proeve van geduld: alle waardering voor het vervaardigen
van dit monnikenwerk! Het idee om voor beide kerkgebouwen tot één
gezamenlijk rooster te komen, is vooralsnog toekomstmuziek.
Met veel plezier is gewerkt aan de voorbereiding en realisatie van de seniorenmiddag. Het is een goede traditie, waarbij parochianen gelegenheid
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hebben elkaar te ontmoeten, ook zij die om gezondheidsredenen niet
langer in staat zijn om geregeld ’s morgens het kerkgebouw te bezoeken.
Dank aan alle vrijwilligers die deze ontmoeting mogelijk hebben gemaakt.
Bestuurlijk wordt op diverse fronten hard gewerkt.
In het oog springt de oriëntatie op een nieuw systeem voor onze ledenadministratie. Wij zijn daar al lang naar op zoek. Vanuit Amersfoort wordt
nu een systeem aangeboden dat aansluit op onze wensen en behoeften. De
eerste voorlichtingsbijeenkomst is door ons bijgewoond.
Evenals de voorlichting voor het nieuwe systeem voor kerktelefoon.
Binnen het kerkbestuur hebben wij nog een vacature voor Public Relations, en we zijn op zoek naar een parochiaan die ons als parochie wil
vertegenwoordigen op de landelijke Synode.
Belangrijk was een brief naar allen die wel als lid staan ingeschreven bij de
parochie, maar van wie wij geen financiële steun ontvangen.
Wij hebben uitgelegd dat de kerkgemeenschap bestaat uit de kracht die
voortkomt uit vrijwilligerswerk en financiële steun. Zonder beide aspecten wordt het moeilijk een levende en actieve kerkgemeenschap te zijn.
Allen wil ik hiermede oproepen om de penningmeester in die zin te steunen en klaar te staan wanneer nodig, bijvoorbeeld na de zomer ook bij de
BAZAAR.
Namens het kerkbestuur allen een goede zomer toegewenst,
Gert Jan v.d. Hulst
15 September: Parochie-uitstapje naar Gouda
Vertrek om 08.30 uur van de Wilgenstraat (broodje mee!). Bezoek aan de
kerkdienst, de Sint Janskerk en het Museum in Gouda. Afsluiting om
17.30 uur met een gezamenlijk buffet in het Adelbertuscentrum.
Kosten: € 25,- over te maken op rek.nr. 38.08.341, Adelbertusparochie,
o.v.v. ‘uitstapje Gouda’. Voor meer informatie en opgave:
jabrak@ziggo.nl; tel.: 0251-22691; of jpvanriessen@hotmail.com
Voor alle en de exacte gegevens: zie Kruispunt van juni 2013.
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JONGERENDAG van het bisdom Haarlem “MATTIES”
15 juni 2013. Om 10.00 uur verwelkomden wij jongeren en ouders uit
verschillende parochies met koffie, thee en limonade. De jongerendag van
het bisdom Haarlem, was begonnen.
Terwijl de jongeren en de ouders binnendruppelden, regende het buiten
behoorlijk. We hoopten maar dat het weer beter zou worden, aangezien er
een leuke buitenactiviteit gepland stond.
De parochies van onder andere Den Helder, Egmond , Haarlem, Krommenie en IJmuiden waren vertegenwoordigd.
Na het koffierondje, zijn we met alle jongeren gaan praten over het thema
van de dag “MATTIES”.
Wat houdt echte vriendschap nou precies in?
Wat moet je vooral wel doen bij vrienden en wat vooral niet?
En hoe beeld je dat uit?
Onder begeleiding van Els, Marieke, Joop Alberts en onze jongeren pastor
Jutta Eilander, heeft de jeugd in geuren en kleuren op papier uitgebeeld
wat vriendschap nu precies is. Daarna hebben zij in diverse rollenspellen
en toneelstukjes vriendschap uitgebeeld.
David en Goliath zijn ook langs geweest.
Dit verhaal was het openingsverhaal bij het thema “MATTIES”, want
vriendschap maakt ook deel uit van dit verhaal.
Na het ochtendprogramma zijn wij gaan lunchen, en begon de zon door
te komen.
Dat was maar goed ook, want na de lunch konden wij dan toch met z’n
allen naar het strand voor ons middagprogramma.
We maakten ons op voor een levend kwartet, waarbij jongeren en begeleiders verdeeld werden in vier groepen. Deze groepen moesten tegen elkaar strijden door spullen van elkaar af te pakken. Elke groep kreeg een
eigen hoek van het speelveld waarin zich zeven verschillende voorwerpen
bevonden. In alle vier de hoeken bevonden zich dezelfde zeven voorwerpen. De groepen moesten kwartetten vormen van die spullen door ze van
de andere te roven. De groepen konden van de andere ook weer spullen
terug roven. Het was een hele uitdaging om kwartetten bij elkaar te krijgen . Het was een zeer geslaagde spelmiddag met mooi weer, lol, limo12

nade en snoepjes.
Na het spel zijn we terug gegaan naar de kerk waar de deelnemers een
jeugddienst voorbereidden met schriftlezingen, muziek, voorbeden en een
levend evangelie.
Na deze mooie dienst gingen we door naar het volgende onderdeel van
de dag, de barbecue!
Een ruim assortiment vlees, sausjes en drankjes, heeft de dag compleet
gemaakt. De barbecue heeft ons allen goed gesmaakt en er is nog een tijd
lang over de dag nagekletst. Bij het afscheid heeft iedereen ter herinnering
een mooie mok mee gekregen en wist iedereen wat echte “MATTIES”
zijn.
Namens de Jeugdcommissie:
Roelof Jan, Els, Henk, Marieke, Harald en Rick

Een geheim gezang: GOD IS RECHTVAARDIG EN BEVRIJDT
De laatste dag van juni was ook gedenkwaardig vanwege de vijfde verjaardag van de bisschopswijding van mgr. dr. Dirk Jan Schoon.
Daarom werd op 30 juni zijn bisschopslied gezongen, in 2008 geschreven
door dr. Koenraad Ouwens, uitgaande van zijn wapenspreuk : ‘God is
rechtvaardig en bevrijdt’. De Latijnse tekst levert de initialen van zijn
naam ‘Deus Justus et Salvans’.
De melodie is van dr. Jan Hallebeek.
Het lied staat – nog - niet in het gezangboek.
Het is een veelzeggend lied, omdat het als programma en levensmotto
van de bisschop kan gelden: de Schrift als enige en bepalende kennisbron
van het christelijk geloof.
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Het lijkt wel een geheim gezang, en de tekst is op het eerste gezicht wat
cryptisch. Vandaar een poging tot verduidelijking.

De Naam die is verheven boven alle namen,
maakt zich aan u bekend.
Laat Israel beamen, dat God,
die het heelal naar maat en orde schiep,
geen ander is dan Hij die u bij name riep.
Zijn Naam is om u heen, dicht bij u en verheven;
met schepping en met redding is zijn woord geschreven.
Wie goden die door mensen zijn gemaakt vereren
en bij hun onverklaarde, vreemde namen zweren,
die wel op machten lijken maar geen machten zijn
en om hun stenen hart slechts te verachten zijn;
wie tot een houten beeld zegt: u bent onze vader;
hoe komt hij ooit de ware God één schrede nader?
Wie God zoekt in de leegte, zal slechts leegte vinden.
Maar Hij die goed en trouw is,
laat ons niet als blinden al tastend langs de wand
de weg in dit bestaan op eigen krachten zoeken.
Hij blijft met ons begaan,
zolang wij in dit leven Zijn verhaal vertellen
en onvermoeid het woord door Hem gesproken spellen
Strofe 1:
Met de ‘Naam, verheven boven alle namen’ wordt God bedoeld. In het brandende
braambos openbaart God zijn Naam aan Mozes als ‘Ik ben, die Ik ben’(Ex. 3, 14).
De Joden spreken de Naam van God uit respect en eerbied niet uit. Zij duiden
God aan met onder meer ‘de Naam’, ‘de Heer’, ‘de Eeuwige’. Christenen nemen
dit gebruik soms in respect over.
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Israel, de joden, belijden dat er één God is, de Schepper. Zij getuigen, dat God, die
de wereld, het heelal en al wat er is, geschapen heeft, ook ieder mens bij name, en
in het leven roept.
God, ‘de Naam’, ‘Ik ben, die Ik ben’ is alom aanwezig en te ervaren als Schepper
van nieuw leven, als Oorsprong van creativiteit, als Helper, als Steun, als
Redder.
Strofe 3:
Hoe zullen wij dit horen, hoe zullen wij dit weten?
Door ‘onvermoeid het woord door Hem gesproken te spellen’ en ‘zo lang wij
leven Zijn verhaal te vertellen’. Dan zullen wij ervaren, dat God, ‘de Naam’, ‘Ik
ben’ met ons begaan is.
En waar is ‘het woord door Hem gesproken’ dan te vinden?
In de Schriften, in de Bijbel, in het Oude en het Nieuwe Testament. Als we deze
woorden lezen, het wezen ervan doorgronden, bespreken, toetsen, uitwisselen, dan
ervaren we dat God ons niet als blinden op eigen kracht, tastend en zoekend de
weg in dit bestaan laat zoeken.
Maar dat ‘woord door Hem gesproken’ is ook en vooral te herkennen in de levens
van de mensen die gestalte geven aan die woorden, die rechtvaardig en bevrijdend
zijn, voor vreemden gastvrij, die leven in bescheidenheid en respect voor de rijkdom van de schepping, die kritisch en vergevensgezind zijn voor wie kwaad doen,
die vertrouwen op de toekomst van Gods koninkrijk.
Strofe 2:
Mensen willen God zien, Hem kennen. Zij bedenken hoe God zou kunnen, en in
hun ideale geval zou moeten zijn: machtig, sterk, hard maar voorspelbaar en
rechtvaardig, of zij richten zich tot een houten, een milder vaderbeeld. Leidt zo’n
zoektocht vanuit jezelf tot de ware God?
Wie God zoekt in de leegte, zal slechts leegte vinden.
De Naam, te kennen in zijn woord, is rechtvaardig en bevrijdt.
Fiete Smit-Maan
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Het 31e Internationale Oud-Katholieken Congres
Utrecht van 18-21 september 2014
Internationale Oud-Katholieken Congressen worden om de vier jaar afwisselend in Oostenrijk, Tsjechië, Duitsland, Zwitserland en Nederland
gehouden.
In 2014 is Nederland aan de beurt.
Er is niet toevallig voor Utrecht gekozen: het congres wordt verbonden
met de viering van het 125-jarig bestaan van de Unie van Utrecht.
In 1870 functioneerde de Nederlandse Oud-Katholieke Kerk al onafhankelijk van Rome.
Door de Vaticaanse conciliebesluiten over de positie van de paus in de
kerk van dat jaar, ontstonden er in verscheidene Europese landen katholieke protestbewegingen. Van dezen sloten die in Duitsland en Zwitserland met de Nederlandse kerk in 1889 de Unie van Utrecht, waarbij zij
elkaars katholiciteit onafhankelijk van Rome erkenden. Oud-Katholieke
kerken in Oostenrijk, Tsjechië, Kroatië, Frankrijk, Polen, Italië hebben zich
in de loop der jaren aangesloten.
De kerken van de Unie van Utrecht houden congressen: open bijeenkomsten zonder ambtelijk karakter, waar oud-katholieken uit verschillende
landen, leken, geestelijken, bisschoppen elkaar ontmoeten en met elkaar in
gesprek zijn over geloof en kerk-zijn.
Hoogtepunt van een congres is de eucharistieviering van de Unie van
Utrecht, volgend jaar op 20 september in de Domkerk.
De kernwoorden het congres zijn:
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Er is over deze kernwoorden een inleidende brochure verschenen met
vragen voor voorbereidende gesprekken in de parochies.
Meer informatie over congressen is te vinden op de website van de kerk
www.okkn.nl, via knop ‘internationaal’ en bij ‘congres 2010’.
Na de zomer wordt de website www.okcongres2014.com operationeel.

Oud-Katholiek … ja fijn!
Echt oud-katholiek
Het blijkt steeds weer moeilijk te zijn, aan te geven wat nu precies oud-katholiek
is. Soms zie je iets, hoor je iets of mis je opeens iets, waarvan je denkt: dat is/was
echt oud-katholiek.
Zo was er onlangs een uitvaart waarvan velen, ook jongeren, genoten – raar
woord eigenlijk bij een begrafenis – hadden en zeiden, dat het echt een oud-katholieke dienst geweest was.
Wat maakte die uitvaart zo mooi, zo oud-katholiek?
Er waren veel mensen. Er waren veel oud-katholieken die met onze diensten vertrouwd waren en vanzelfsprekend en zongen, knielden, stonden, antwoordden. De
liturgie voltrok zich in één vloeiende beweging van woord en antwoord, koor- en
gemeentezang, gebed en verkondiging.
En dan de gezangen! Heilige tophits, graag - misschien soms zelfs te vaak – gezongen, ouderwets, maar zo mooi! Wat een rijkdom!
Zoek ze voor de dienst eens op en lees ze eens rustig door: in het blauwe gezangboek de nummers 685 (Ere zij aan God de Vader), 802 (God roept de mens op weg
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te gaan), 811 (Wees mijn Gids), 723 (De ware Kerk des Heren) en 638 (Wij
groeten u, o dag der dagen). En bovendien ‘Ik bid tot God de Vader’ uit het gezangboek van 1911.
Stuk voor stuk zijn het belijdenissen van het overgeleverde geloof waarin wij nu
staan, van vertrouwen op Gods leiding en begeleiding, en van uitzicht op Gods
beloofde toekomst.
De overledene wenste dat deze gezangen bij haar uitvaart gezongen werden. Zij
was Maartje Wijker-Gravemaker.
Als we ons in dit feestjaar proberen voor te stellen, hoe de eerste oud-katholieken
in IJmuiden de mis vierden; en als we denken, dat ‘onze’ oude, geliefde gezangen
ook hun gezangen waren; en dat zij diensten vierden zoals wij, alleen met meer
mensen, en misschien in een langzamer tempo, dan denk ik, dat die voorstelling
niet helemaal, of zelfs helemaal niet klopt.
Wat wij nu, of wat ik nu, echt oud-katholiek vind, zag er in 1888 heel anders uit,
en klonk heel anders dan nu.
De mis werd gevierd in het Latijn.
De priester ging voor met zijn rug naar de gemeente.
De gemeente las en bad in stilte mee – antwoorden deden misdienaars.
Gemeenteleden gingen in de regel niet ter communie. Zij gingen alleen op hoogfeesten of persoonlijke feest- of gedenkdagen, en na gebiecht te hebben, ten hoogtijd.
Een koor zong onder leiding van een voorzanger. In een gezangboek uit 1837
(1802) staan 3 missen en 98 gezangen, waarvan 20 in het Nederlands en de rest
in het Latijn. Van de gezangen bezingen er 38 het Sacrament des Altaars, de
Communie. Van 13 gezangen zingen wij nu de melodieën nog.
Kinderkerk, crèche? Nooit van gehoord.
Lering wel. Toen er nog geen pastoor in IJmuiden was, kwam er om de 2 weken
een priester uit Krommenie of Haarlem lering geven.
Wij zouden verrast, verbaasd, verbijsterd zijn, als we in 1888 bij de eerste dienst
in de zaal van hotel ‘Willem Barensz’ geweest zouden zijn. En het geloof van een
oud-katholiek uit 1888 zou op zijn grondvesten schudden of zelfs wankelen, als hij
30 juni 2013 bij ons geweest was.
En toch zijn we allemaal oud-katholiek.
Wat is de kern die blijft, als al het veranderlijke veranderd is?
Fiete Smit-Maan
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Urker Mans Formatie - De zee zingt
Het koor uit Urk bestaat uit 12 tenoren en bassen en staat onder leiding
van Martin Mans. Zij zingen geliefde christelijke liederen als ‘Scheepje
onder Jezus’ hoede’; maar ook het Sanctus van Gounod, en Veni Jesu;
gospels; en vaderlandse liederen.
De formatie geeft op 12 juli 19.30 uur een concert in de Nieuwe Kerk
Kanaalstraat 250, IJmuiden. Kerk open om 19.00 uur.
Kaarten kosten bij de kerk € 20,-; bij reservering vooraf € 17,50.
Reservering via www.martinmans.nl of per tel. 06-25391903
Aangepaste Gezinsdiensten IJmond
De diensten worden gehouden voor mensen met een verstandelijke beperking, hun familie, vrienden en begeleiders. Ook belangstellenden zijn
welkom!
Op 1 september a.s. start het seizoen 2013 -2014.
Het jaarthema is: “Droom van God”
Het thema van deze eerste dienst is ”Geroepen”.
De dienst begint om 15.00 uur en wordt gehouden in de Morgensterkerk,
Vrijburglaan 2 te Heemskerk.
Voorganger is pastor E.Wigchert.
Vanaf 12.30 uur bent u welkom. Om 13.00 uur staat de lunch klaar, waarvoor wij u van harte uitnodigen. Na de lunch spelen we met elkaar een
spel, waarin muziek en zang centraal staan.
U bent van harte welkom de start van het seizoen mee te vieren.

AGENDA

15-9 08.30 uur
20-9 20.00 uur
11-10 20.00 uur

Parochie-uitstapje naar Gouda
Concert Roemeens koor, Adelbertuskerk
Concert Bel Canto, Engelmunduskerk

PAROCHIE van de H.H. ADELBERTUS en ENGELMUNDUS i.o.
website: www.ijmuiden.okkn.nl

Pastores
Pastoor Drs. R.W. Frede, Wilgenstraat 16, 1971 NM IJmuiden
tel. 0255-510771, 06-22920471, e-mail: frede@quicknet.nl
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Pastoor M. Liebler-Münch en Pastoor H. Münch,
Kon. Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel. 0255-515260,
06-30126877, e-mail: fam.munch@planet.nl
Gebouwen:
Adelbertuskerk
Sparrenstraat 46, IJmuiden
Engelmunduskerk
Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden
De Bolder
tel. 0255-522006, b.g.g. 0255-523753 of
06-22879771, okbolder@gmail.com
Adelbertuscentrum
tel. 0255-540039. Verhuur: 023-5392080,
okadelbertusbeheer@quicknet.nl
b.g.g. 0255-512167
Bankrekening O.K. parochie
Bankrekening O.K. Parochie
H. Engelmundus te IJmuiden
H. Adelbertus te IJmuiden
Rabo 15.41.64.348
ING 38.08.341
ING 523.965
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 21 augustus 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 2 september 2013.
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