PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND
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oktober 2013
Aan het volk van God bij
Sint Adelbertus en Sint Engelmundus met Pasen . . .
Ik laat u niet gaan, wanneer gij mij niet zegent (Genesis 32, 22-32)
In het boek Genesis horen we over Jakob – een van de belangrijkste
personen uit de vroege geschiedenis van het Joodse volk – dat hij op de
vlucht is voor zijn broer Esau. Zijn tweelingbroer om precies te zijn. En
die tweelingbroer had hij op een sluwe wijze bedrogen om de zegen van
zijn vader. Daarna was hij niet meer zeker van zijn leven gewest.
In de tijd van de patriarchen – want zo worden Abraham, Jakob en de
zijnen in de Joodse geschiedenis genoemd – was het erg belangrijk dat de
erfgenaam, en dat was altijd de eerstgeboren of de overlevende oudste
zoon, de zegen van zijn vader ontving. Zonder die zegening rustte de
geest van God niet op hem en zijn bezit. In de voorstelling van de
mensen toen was de zegening door God namelijk toen nog sterk aan
bepaalde personen gebonden.
Isaäk, de zoon van Abraham, sprak de zegen over Jakob uit omdat hij
dacht dat het Esau was. Jakob had zich namelijk in de kleren van zijn
broer Esau gestoken en de erg slechtziende Isaäk had hem zo voor zijn
eerstgeboren zoon aangezien. Isaäk had gedaan wat hij volgens de
traditie moest doen. Hij sloot zijn ogen en stierf. Maar Esau kwam
erachter wat Jakob had gedaan en deze moest uit het huis van zijn vader
en zijn broer ontvluchten.
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De zegen had hij ontvangen, maar hij kon niet meer in het land van zijn familie
vertoeven.
Vele jaren waren sindsdien in het land gegaan. Jakob had in den
vreemde hard gewerkt. Als een slaaf. Want de vreemdeling gold weinig
in die dagen. Maar God liet hem niet in de steek. Zijn zegen rustte op
hem. Twee vrouwen had Jakob, elf zonen, dienaars, slaven, grote
kuddes. Een rijk man was hij. Een geacht en gevreesd man.
Maar hij was in den vreemde.
En hij kon niet terug. Want hij had zijn eigen broer bedrogen. En die had,
wat niet geheel onbegrijpelijk is, wraak gezworen. Het verlangen naar
huis te keren was sterker gebleken dan alle vrees. Jakob moest koste wat
het kost tot een verzoening komen met zijn broer Esau.
Alles zou hij aan hem geven....als hij in genade terug mocht keren. Zijn
vrouwen en kinderen, al zijn bezit stuurde hij voor zich uit, om Esau
goedgunstig te stemmen.
Toen Jakob hen met zijn bezittingen over de rivier gebracht had, bleef hij
alleen achter. Er ontstaat tussen Jakob en een niet nader beschreven man
een worsteling. De man kan Jakob niet overmeesteren, maar hij trapt
hem tegen zijn heup zodat die ontwricht werd.
Daarop zei de man: Laat mij gaan want de dageraad is aangebroken. Maar hij
antwoordde: Ik laat u niet gaan wanneer gij mij niet zegent. Hij vroeg: Hoe is
uw naam? Hij gaf ten antwoord: Jakob. Voortaan zult gij geen Jakob meer heten,
maar Israël want gij hebt met God gestreden
en met mensen en gij hebt hen overwonnen.
En aan het einde van ons tekstgedeelte wordt gezegd:
En sindsdien was hij mank aan zijn heup.
Waarom sta ik nou zo uitvoerig stil bij dit verhaal van Jakob aan de Jabbok?
Omdat het een heel actueel verhaal is, een geschiedenis uit het dagelijks leven
van u en van mij. Een verhaal van bekering, en verhaal van ongeneeslijke
verwonding, van een blijvend letsel.
Jakob stond aan een keerpunt in zijn leven, waarschijnlijk zelfs – zo zag
hij het tenminste – op hét keerpunt in zijn leven. Als hij de rivieroever
zou steken zou alles anders worden.
Zijn verleden zou hem inhalen, hij zou gestraft worden voor zijn fouten
en zonden. Terug kon niet meer.
Hij worstelde.
Hij wist zeker wat hij moest doen. Hij moest de rivier oversteken. Alles
had hij gedaan om de laatste beslissende stap voor te bereiden. Met de
dageraad zou hij oog in oog met zijn broer komen te staan. Lichamelijk
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geconfronteerd worden met zijn zonde. Velen van ons zullen dat kunnen
herkennen. Er zijn in een mensenleven van die momenten waar je
beslissingen moet nemen waar je niet achter terug kunt. Prettige en zeer
onaangename. En daar gaat het bij Jakob om. Hij heeft zich een zegen
toegeëigend die hem niet toekwam. Hij heeft zijn broer veracht. En even
deze broer Esau staat nu aan de poort van het vaderhuis waar Jakob zo
naar verlangt. Maar het verlangen naar huis is sterker. De man kan Jakob
niet overwinnen. Hij kan alleen een litteken maken. Jakob wordt er mank
van. Maar hij blijft fysiek sterk.
Ik laat u niet gaan wanneer gij mij niet zegent.
Het is zoiets van: Ik zal deze strijd niet opgeven als hij mij niet iets
oplevert. Het is duidelijk dat ik de belangrijke beslissing vol risico’s die
ik nu moet nemen niet zonder een blijvend vervelend gevoel kan nemen,
maar het zal mij verder brengen op mijn verdere weg.
Het zal mij een zegen zijn.
Op deze wijze ontvangt Jakob nog eens rechtmatig de zegen Gods, die hij
eerst onrechtmatig ontving. Jakob wil zich zonder voorwaarden aan zijn
broer Esau overleveren. Hij weet dat zijn handelingen fout waren, niet te
excuseren. Dat Esau kan doen wat hij wil, maar hij neemt toch het risico.
God ziet dat deze wens naar omkeer van Jakob zo authentiek is dat hij
niet uit hem te slaan is. Jakob is bereid alles op zicht te nemen om terug
te kunnen keren. Daarom geeft Hij hem Zijn zegen.
En aan de andere kant van de rivier blijkt voor de gemankeerde Jakob
toch een nieuw leven mogelijk.
Esau neemt hem in genade op.
Het is als het ware een oproep aan ons om de rivier oevers te steken, een
nieuw leven te beginnen. Al lijkt het niet meer mogelijk, zijn we te zeer
gewond geraakt – soms door onze eigen schuld – op de weg tot aan de
rivier, op de weg naar het grote keerpunt. We hebben anderen
teleurgesteld, zijn zelf in de kou gelaten. We staren naar de overkant.
Kan daar iets zijn? Hebben we het niet te bont gemaakt?
Als we onze eigen twijfels weten te benoemen, als we ons door hen niet
laten overweldigen, als we toch door gaan: God zal ons zegenen zoals hij
ook zegen gaf aan Jakob. Want niet alleen was Esau hem gunstig gezind,
zelfs werd hem bij zijn liefste echtgenote nog een zoon geschonken.
Onder Gods zegen is nieuw leven mogelijk.
Al hebben we met onszelf en met God moeten vechten.
Robert Frede, pastoor
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ROOSTER VAN KERKDIENSTEN
06-10
10.00 uur
10.00uur
09-10

20e zondag na Pinksteren
(zondag 22 in reeks C blz. 482)
H. Adelbertus
Voor de vruchten der aarde - bloemendienst
H. Engelmundus
kinderkerk

9.00 uur

eucharistie
H. Engelmundus

12-10 19.00 uur

completen
H. Engelmundus

13-10

Voor de vruchten der aarde – oogstdienst
H. Adelbertus
21e zondag na Pinksteren
(zondag 23 in reeks C blz. 484)
H. Engelmundus
Kinderkerk

10.00 uur
10.00 uur
16-10

9.00 uur

eucharistie
H. Engelmundus

19-10 19.00 uur

vesper
H. Engelmundus

20-10

45e verjaardag van kerkwijding – doop van
Joaquima Skye van der Zee
H. Adelbertus
22e zondag na Pinksteren
(zondag 24 in reeks C blz. 487)
H. Engelmundus
Kinderkerk

11.00 uur
10.00 uur
23-10

géén eucharistie i.v.m. bazaar
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26-10

géén completen i.v.m. bazaar

27-10

23e zondag na Pinksteren
(zondag 25 in reeks C blz. 489)
H. Adelbertus

10.00 uur
10.00 uur
30-10

9.00 uur

02-11
19.00 uur
03-11
10.00 uur
10.00 uur
06-11

Allerheiligen (blz. 548)
H. Engelmundus
kinderkerk
eucharistie (Allerheiligen)
H. Engelmundus
Allerzielen (blz. 550)
H. Engelmundus
Allerheiligen met de gedachtenis voor Allerzielen
(blz. 548)
H. Adelbertus
24e zondag na Pinksteren
(26 in reeks C blz. 491)
H. Engelmundus

9.00 uur

eucharistie
H. Engelmundus

09-11 19.00 uur

completen
H. Engelmundus

10-11

H. Willibrordus, apostel der Nederlanden
(blz. 552)
H. Adelbertus
H. Engelmundus

10.00 uur
10.00 uur
13-11

9.00 uur

eucharistie
H. Engelmundus

16-11 19.00 uur

vesper
H. Engelmundus
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RONDOM DE
ADELBERTUSKERK

Bij de vieringen
Zondag 13-10 houden we de jaarlijkse oogstdienst in de Adelbertus. Zoals
ook in de voorgaande jaren wordt u verzocht op zaterdag 05-10 fruit in te
leveren in het Adelbertuscentrum zodat de bakjes gevuld kunnen
worden. U bent daarvoor van 10.00-12.00 uur welkom. De zondagen
voor deze dienst is er tevens de mogelijkheid om op een lijst achter in de
kerk aan te geven wie u in gedachten heeft voor een groet vanuit de
parochie.
Zondag 20-10 begint de eucharistieviering om 11.00 uur. Er is eenmalig
voor deze afwijking van het begintijdstip gekozen omdat tijdens deze
dienst waarin we de verjaardag van kerkwijding zullen vieren ook
Joaquima Skye, de dochter van Paul en Jenny van der Zee-Velasco het
sacrament van de doop zal ontvangen. Voor de ouders en ook voor ons
als parochiegemeenschap een bijzondere gelegenheid, het is toch voor
het eerst in langere tijd dat we weer een doop in onze kerk hebben.
Zondag 03-11 vieren we Allerheiligen met de gedachtenis voor Allerzielen.
Vanaf zondag 20-10 liggen er achter in de kerk weer de bekende lijsten
waarop u de namen van uw dierbare overledenen die u wilt herdenken
kunt vermelden. Het is de traditie de namen van het afgelopen jaar te
noemen maar bij deze uitdrukkelijk de mogelijkheid ook langer geleden
overleden mensen te herdenken
Koffiedrinken
Er is koffiedrinken na de kerk op zondag 06-10, zondag 20-10 en zondag
03-11.
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Collectes en andere bijdrages
De landelijke collecte voor de maand oktober wordt in onze kerk
gehouden op zondag 20-10 en is deze maand bestemd voor de
ontwikkelingssamenwerking waarin we als kerk participeren via het de Missie
Sint Paulus. Het specifieke doel voor deze collecte was bij het schrijven
voor dit KRUISPUNT nog niet bekend. Let u daarom goed op de
afkondigingen.
Graag wil het kerkbestuur u ook nog eens op de actie voor de kerkbalans
2013 wijzen.
Heeft u het toegezegde bedrag al overgemaakt? Wilt u iets extra doen?
Bij vragen kunt u met het kerkbestuur contact opnemen.
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)
Uit de Adelbertus-pastorie
Het nieuwe kerkelijke seizoen is ook in de Adelbertus goed en met veel
inzet begonnen.
Op 15-09 waren wij met een gezellige groep parochianen te gast in de
schuilkerk in Gouda waar we door pastoor Henk Schoon, voor velen
geen onbekende, en de parochianen gastvrij werden ontvangen. De
mooie kerk maar ook de recent na een grondige verbouwing heropende
bijruimtes van kerk werden door ons uitgebreid bewonderd. Door het
onverwachts droge weer konden we zelfs in de grote pastorietuin met
een monumentale (en beschermde) cypres koffie drinken. In het museum
van Gouda was er een rondleiding die ons ook langs diverse
kunstschatten uit het bezit van de parochie voerde. Het treft mij toch
telkens weer met welke zorg de soms meer dan 500 jaar oude liturgische
gewaden door de eeuwen heen zijn behandeld, zeker als je bedenkt
hoeveel oorlogen, natuurrampen en andere ingrijpende gebeurtenissen
gedurende deze tijd het land zijn ingegaan.
Zeer feestelijk was het concert dat het koor Sfantul Andrej uit ClujNapolj op vrijdag 22-09 in onze kerk gaf. Het koor, gevormd uit
(voormalige) studenten van de orthodoxe priesteropleiding in die plaats,
bracht een mooie keuze van orthodoxe kerkelijke gezangen en na de
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pauze Roemeense volksliederen ten gehore. Een bijzondere gebeurtenis
voor alle aanwezigen. Je waande je met gesloten ogen ineens in een
geheel andere wereld ver van huis. Tijdens een aansluitende maaltijd
hoorden de pastores ook over de zorgen van de mensen in Roemenië
waar werkeloosheid en lage inkomens een groot probleem zijn. De
kerkelijke betrokkenheid is groot maar staat net als bij ons ook onder
druk. Ook twee koorleden werken inmiddels in het buitenland omdat
thuis niet voldoende werk was om met een gezin een normaal leven te
leiden. Daar wordt je dan ook weer stil van en het relativeert ook de
discussie over ons eigen welzijnsniveau een beetje.
Op vrijdag 11-10 treedt in het kader van het jubileumjaar “125 jaar oudkatholieken in de IJmond, 50 jaar parochie van de H. Adelbertus” het
Velsens operakoor Belcanto in de kerk van de H. Engelmundus op. Ook
dit concert wil ik u van harte aanbevelen.
Na lange tijd is er weer een doop in onze kerk. Joaquima Skye, de dochter
van Paul en Jenny van der Zee-Velasco ontvangt het sacrament van de
doop op zondag 20-10 a.s. De dienst begint dan een uur later dan
gebruikelijk, namelijk om 11.00 uur. Dit om het mogelijk te maken dat
ook gasten die verder weg wonen aanwezig kunnen zijn. Ik hoop op uw
begrip voor dit latere tijdstip en ook dat u desondanks in grote getale
komt voor deze bijzondere dienst.
Als dit KRUISPUNT bij u in de bus valt zijn Frans en ik op vakantie in
Griekenland. We zullen onder andere Patmos bezoeken waar volgens de
traditie de apostel Johannes zijn Openbaring heeft ontvangen en ook
opgeschreven. Een zeer belangrijk bedevaartsoord voor orthodoxe
christenen. Ik ben benieuwd met welke indrukken we naar een dan
waarschijnlijk zeer herfstachtig IJmuiden terug zullen keren.
Voor de Bolder-bazaar zijn we er natuurlijk weer!
Vanuit de pastorie aan de Wilgenstraat een hartelijke groet,
Robert Frede, pastoor
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RONDOM DE
ENGELMUNDUSKERK

Concert Belcanto in Engelmunduskerk
Op vrijdag 11 oktober verzorgt het Velser Operagezelschap Belcanto een
concert in de oud-katholieke Engelmunduskerk in IJmuiden. Het concert
begint om 20.00 en de toegang is gratis.
Eens in de twee jaar studeert het operakoor een complete opera in. Dit
jaar wordt er hard gewerkt aan de welbekende opera Carmen van
Georges Bizet (1838-1875). Tijdens het concert zal het koor delen uit
Carmen ten gehore brengen, afgewisseld met andere liederen en
koorpartijen uit het rijke repertoire van de opera en het belcanto in het
bijzonder. Het koor staat onder de bezielende leiding van de jonge en
getalenteerde dirigent Marco Bons.
Het concert begint om 20.00 uur en de toegang is gratis. Wel wordt een
bijdrage in de collecteschaal ter bestrijding van de onkosten van de
avond zeer gewaardeerd. U vindt de Engelmunduskerk aan de Koningin
Wilhelminakade in Oud-IJmuiden.
Het concert in de Engelmunduskerk wordt georganiseerd ter
gelegenheid van het 125-jarig jubileum van de oudkatholieke parochies
in de IJmond. In het seizoen 2013-2014 organiseren de parochies
verschillende activiteiten om dit jubileum te vieren. Voor meer
informatie zie www.ijmuiden.okkn.nl .
Het seizoen begint weer en daarom wil ik U graag van harte uitnodigen
voor een aantal activiteiten, die regelmatig rondom de Engelmunduskerk
plaatsvinden.
Vanaf woensdag 2 oktober is er elke woensdagochtend om 9.00 uur een
korte eucharistieviering in de zijkapel van de Engelmunduskerk. En
daarna drinken we samen koffie in de sacristie.
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Zaterdagavond 5 oktober gaan de avondgebeden weer van start. Elke
zaterdagavond zingen wij om beurten de vespers of completen om 19
uur in het zijschip bij het vesperaltaar.
De oecumenische leeskring leest dit jaar het nieuwste boek van de
anglicaanse Aartsbisschop em. van Canterbury, Rowan Williams,
‘Tekenen van Vertrouwen’. In dit boek legt hij de betekenis van het
Apostolische Geloofsbelijdenis voor onze tijd uit.
Wij komen 4 en 18 oktober en op 1 en 11 november om 14 uur bijeen. De
locatie wisselt tussen Bolder, Ichthusburcht en Rank.
U kunt mij gerust opbellen of Jan ter Brugge (023-5380043) vragen waar
we bijeen komen.
De Bijbelkring start ook opnieuw. Dinsdagmiddag om 14 uur in de
Pastorie naast de Engelmunduskerk, in de regel om de twee weken. De
data zijn 8 en 22 oktober, 12 en 26 november.
We bespreken de Bijbelverhalen die de daarop volgende zondagen in de
kerk zullen worden voorgelezen.
Meestal begint de catechese of lering in oktober, maar dit jaar kunnen we
vanwege een drukke kerkelijke agenda pas in november beginnen.
Woensdagavond om de week in de pastorie naast de Engelmunduskerk:
om 19.00 uur de jongeren voor aannemen/eerste communie en om 20.00
uur de jongeren die voor het vormsel gaan.
We beginnen op woensdag 6 november.
In de nacht van vrijdag op zaterdag 14 september is Anna Neeltje
Gravemaker-Wijker thuis in de kring van haar echtgenoot Engel en haar
kinderen met een gebed uit haar kinderdagen in Egmond aan Zee
overleden. Ze was al een driekwart jaar ziek. Ze had geen pijn maar kon
al maanden bijna geen voedsel meer tot zich nemen. Moedig en
openhartig ging zij haar einde tegemoet.
Zij en haar man waren al 73 jaar samen en bijna elke zondag zaten ze
vooraan in onze kerk.
Moge God haar opnemen in zijn Rijk waar geen pijn en verdriet zijn, en
verdriet en vreugde wordt veranderd. En moge haar man Engel steun
vinden in goede mensen om zich heen en een houvast in Gods Goede
Geest.
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PAROCHIE ONDERWEG

De zomer verlaat ons langzaam en najaars- en winteractiviteiten komen
op gang. De eerste kerkelijke bijeenkomsten hebben plaats gevonden,
ook die van het kerkbestuur. Uit die vergadering kan worden vastgesteld
dat de organisatie van het jubileumfeest van de parochie op rolletjes
loopt. Alle complimenten voor de organisatoren die met veel inzet een
prachtig programma uitrollen. Eerst volgend is het concert op vrijdag 11
oktober a.s. door het Velser Operagezelschap “Bel Canto” onder
bezielende leiding van Marco Bons. Het operakoor voert iedere twee
jaar een complete opera uit. In april 2014 wordt dat de welbekende opera
Carmen van Georges Bizet (1838-1875). Tijdens het concert zal het koor
delen uit Carmen ten gehore brengen, afgewisseld met andere liederen.
Wij hopen u allen tijdens het concert te ontmoeten als support voor de
organisatoren van ons jubileumprogramma en voor ons gastkoor.
Een volgende activiteit van geheel andere orde is de bazar van de
Engelmunduskerk op 25 en 26 oktober. Ook aan die kant wordt hard
gewerkt om een schitterend bazarprogramma aan te bieden. Voor hen
die nog niet geïnvesteerd heeft in loten of anderszins, er is waarschijnlijk
nog voldoende.
Vanuit het kerkbestuur zijn wij op 1 september jl. aanwezig geweest bij
het afscheid van ds. L.P.J. van Bruggen, predikant van de Hervormde
Gemeente IJmuiden-West. Namens de parochie overhandigden wij hem
een boek met symboliek dat wij als christenen de boodschap van het
evangelie doorgeven aan elkaar. Ds. Van Bruggen is verhuisd naar België
waar hij predikant is geworden in de protestante kerk in Roeselare.
Vervolgens werd onze parochie op 15 september vertegenwoordigd
tijdens de bevestiging en intrede van ds. Otto Sondorp in de Protestantse
wijkgemeente te Santpoort in de Dorpskerk. Een overvolle en
inspirerende dienst.
Tot slot een oproep aan allen om in de komende maanden aan onze kerk
te denken in financiële zin. Het scheelt onze penningmeester veel werk
wanneer alle toegezegde bijdragen ook voor het eind van het jaar zijn
ontvangen.
Gert Jan v.d. Hulst
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Uitnodiging Gemeentevergadering
H.H.Adelbertus- en Engelmundusparochie i.o.
Op 15 oktober a.s. vindt de jaarlijkse gemeentevergadering plaats ter
voorbereiding op de najaarssynode. U bent op genoemde datum om
20.00 uur van harte welkom in de Bolder.
Uiteraard hopen we op een grote opkomt.
Met vriendelijke groet,
Het kerkbestuur

DANKBETUIGINGEN
Pastoor Frede, kerkbestuur, Adelbertusbeheer en ons koortje en alle lieve
mensen willen wij bij ons 50 jarig huwelijksfeest bedanken voor alle
bloemen, kaarten, bonnen en al zo meer, heel hartelijk dank!
Het was voor ons een waar feest!
Koos en Lieneke van Heyst
Op zondag 8 september j.l. stonden Thea en ik voor pastoor Munch en
ontvingen de zegen in verband met ons 40-jarig huwelijksjubileum. Wij
hebben van de dienst en de koorzang intens genoten, en aan niets
gemerkt, dat de dames het slechts met z'n drietjes tot een succes
maakten. En om dan bij binnenkomst in de Bolder te worden
toegezongen door de Zondagschoolkinderen, die ons met een fleurig
beplakt ballonnenkoord verrasten! We ontvingen cadeaubonnen,
bloemen, planten en felicitatiekaarten, waarvoor wij nogmaals hartelijk
bedanken. Tenslotte gaat onze dank ook uit naar Yvonne en Henk Groen,
die als Bolderbemanning het koffiedrinken-met-iets-erbij tot een prima
verzorgd en gezellig samenzijn maakten!
Thea en Martin Blok
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BOLDER BAZAR 2013; VRIJDAG 25- EN ZATERDAG 26 OKTOBER.
Voor de 60e keer vieren we feest in- en rond gebouw de BOLDER.
Heeft U thuis nog mooie spullen en wilt U die schenken aan UW KERK,
lees s.v.p. verder;
- Douwe Egberts punten, met deze punten kunnen wij prachtige prijzen
aanschaffen voor het rad.
- Goede spullen ( geen meubelen of andere grote zaken ) voor de 2e
hands markt buiten,
Bel Wim Kok, 023-5386380 of 0620620810.
- Boetiekspullen, denk aan sieraden en andere mooie uitingen om U of
Uw omgeving op te sieren. Bel Anneke Zwart 023-5491140.
- Onze muziekboetiek, voor prachtige Cd’s, Dvd’s, Lp’s.
Bel Wil Wijker 023-5387658.
- De Doelmatige Supermarkt. Wilt U "goede waar" leveren aan onze
groot grutter !!
Bel. Nollie Haasnoot 0255-532593.
- Onze fameuze 2e hands Kledingmarkt heeft wereldfaam.
Op maandag 21 oktober vanaf 13.30 uur bij de Kerk ( ingang Kon.
Wilheminakade ) kunt U mooie 2e hands kleding doneren.
- Is Uw wijnkelder ( of wijnrekje ) leeg of slecht gevuld ? Nee, toch....
dat kunt U niet maken ... ! Bel of mail Henk Hiemstra 0255-527541
E.mail henk@botenzoeker.nl.
Op de komende Bazar is niet alleen gedacht aan "de grote mensen"
Ook de kinderen komen aan bod o.a. bij het KinderRad op
zaterdagmiddag 26 oktober, aanvang 14.00 uur met prachtig prijzen.
Tevens draait het rad die middag enige malen voor de ouderen.
Wat valt er nog meer te vertellen over de komende Bazar;
- Op maandag 7 oktober, aanvang 20.00 uur zal het draaiboek voor de
komende Bazar worden doorgenomen. Iedereen is op die avond van
harte welkom. Voor koffie en iets lekkers zal worden gezorgd.
- Op 20 oktober, na afloop van de Mis hopen wij in gebouw de Bolder,
onder genot van een kopje koffie weer de gebruikelijke TRY-OUT van
de MATRIX verloting te houden met uiteraard een prachtige prijs.
- De bekende BAZAR Flyer voor achter het raam, hopen wij U in
dit Kruispunt aan te kunnen bieden.
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Affiches liggen vanaf begin oktober 2013 op U te wachten achter in de
prachtige oude Engelmunduskerk.
Afrondend....Heeft U iets moois en wilt U dit schenken aan UW KERK,
zie boven.
Namens de BB commissie,
Wim Kok.
Van de penningmeester van Kruispunt
Een tip:
Mocht u de bezorgster met het busje missen, dan kunt U altijd uw
bijdrage storten op NL 80 ABNA 0841069824 t.n.v. penningmeester
Kruispunt.
Dit geldt natuurlijk ook voor de postadressen.
Hartelijke groeten,
Marianne van de Pieterman Wilgenstraat 6
1971 NM IJmuiden (NL)
0255 707104
mailto:marianne@vdpieterman.nl
DWIJ-collecte in de maand oktober
De gemeente Velsen is vele jaren geleden na een reeks natuurrampen een
stedenband aangegaan met de stad Galle op Sri Lanka, het vroegere
Ceylon. Vele kleinschalige projecten zijn door diverse initiatieven
ondersteund. Zo kon de gemeente Galle een behoorlijke sprong
voorwaarts maken op het gebied van infrastructuur en ook in het
onderwijs.
De laatste jaren is at stiller geworden rond Galle.
Toch zijn er verschillende projecten op het gebied van onderwijs die nog
steeds onze ondersteuning nodig hebben. Er zijn immers elk jaar nieuwe
kinderen – ook in kansarme milieus – die naar school willen gaan.
Met onze bijdrage willen we het mogelijk maken dat er goed onderwijs
aan kinderen in Galle gegeven kan worden.
Jong geleerd is oud gedaan – zo werd ons op school altijd gezegd – en
het is ons gelukt om onze plek in de samenleving te vinden.
Laat onze bijdrage dit nu ook mogelijk maken voor kansarme kinderen
in onze zusterstad Galle.
De collecte wordt in beide kerken gehouden op zondag 20-10.
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Missie kalender
Met ingang van 2014 houdt de Missie Zendingskalender op te bestaan.
De Biss.Cie. Sint Paulus, ok missie en diaconaat buitenland betreurt dit zeer
omdat de opbrengst van de verkoop van deze kalender elk jaar zeer
welkom was om onze projecten te kunnen steunen. Het bestuur van Sint
Paulus heeft daarom het initiatief genomen om in samenwerking met de
internationale oud-katholieke organisaties in Duitsland, Zwitserland,
Oostenrijk en Kroatië, die zich ook met missie en diaconaat bezighouden,
een Missie en Diaconaat Kalender 2014 te maken.
Het maken van deze kalender bleek veel meer voeten in de aarde te
hebben dan oorspronkelijk gedacht. Vandaar dat er geen
voorbeeldexemplaar ter inzage is. Wij hopen van harte dat u desondanks
alvast een bestelling wilt plaatsen in het vertrouwen dat u ook in 2014
weer een prachtige kalender aan de muur heeft hangen.
De kalender kost € 8,-- per stuk en is voorzien van foto’s van projecten
die door ons en/of door de internationale oud-katholieke organisaties
die zich ook met missie en diaconaat bezighouden, gesteund worden. Dit
kunnen oud-katholieke projecten zijn, maar ook projecten van onze
zusterkerken zoals de Anglicaanse kerken in Afrika en de Fillipijnse
Onafhankelijke Katholieke Kerk. De foto’s worden begeleid door
informatieve teksten over deze projecten. Een aantal projecten zal u
bekend voorkomen van onze voor- en najaarsacties of de Vastenacties
van de afgelopen jaren. Een feest van herkenning dus! Omdat de
kalender in internationaal verband gemaakt is, zullen de teksten in maar
liefst 7 verschillende talen vermeld worden: Nederland, Engels, Duits,
Frans, Pools, Tsjechisch en Kroatisch. Daarmee kan de kalender ook een
leuk kado zijn voor anderstaligen.
De kalender kost 8 euro en de opbrengst komt ten goede van het werk
van Sint Paulus, ok missie en diaconaat buitenland. Meer informatie kunt u
ook vinden op www.stpaulus.okkn.nl. U kunt de Missie en Diaconaat
Kalender 2014 bestellen bij de contactpersonen van uw parochie, Marjoke
de Koning en Els Rill.
“Zout water in je bloed”
Op zondag 10/11 wordt om 15.30 uur in de Nieuwe Kerk te IJmuiden de
jaarlijkse herdenkingsdienst voor de gevallenen op zee gehouden.
Het thema is “Zout water in je bloed”.
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Seniorenmiddag
Hierbij nodigen wij alle parochianen van 75 jaar en ouder uit voor de
seniorenmiddag op woensdag 27 november 2013.
De middag begint om 15.00 uur met een kerkdienst in de
H.Engelmunduskerk.
Na afloop is er een gezellig samenzijn in de Bolder.
De middag zal eindigen om 17.45uur.
Binnenkort ontvangt u een persoonlijke uitnodiging voor deze middag.
Wij zorgen indien nodig voor vervoer.
Voor meer informatie, Liesbeth van der Laan, tel,0251-245027,
Sonja Gravemaker,0255-533309 en Anneke Zwart, tel 023-5491140
Namens de seniorencommissie,
Anneke Zwart
(Nog) Beter Leren Lezen
Een morgen over stemtechniek en voordracht voor lezers en lectoren op
7 december.
Leiding: Gertjan Arentsen, stemcoach, zanger en lector van het Bisdom
Haarlem.
Wie in de liturgie lezingen voordraagt, levert een belangrijke bijdrage
aan de verkondiging van Gods Woord. Daarbij past een waardige
vormgeving in de liturgie, inhoudelijke voorbereiding, en ook een goede
voordracht. Daarbij komt een aantal vragen steeds opnieuw naar voren.
Zelfs voor de meestervaren voorganger, lector, of lezer:
Hoe kun je goed verstaanbaar lezen?
Hoe kun je de tekst tot zijn recht laten komen?
Hoe zet je je stem in? Wat voor mogelijkheden heeft je stem?
Dit alles komt met praktische oefeningen aan de orde op 7 december
2013, 10-12 uur; Locatie: Amsterdam,
Oud-Katholieke Kerk, Ruysdaelstraat 39 (Tram 16 of 24 vanaf het
Centraal Station, uit andere richtingen: tram 3, 5, en 12).
Een parkeergarage is bij het Concertgebouw.
Aanmelding: (vóór 1 december) bij Peter-Ben Smit,
<mailto:pbajsmit@gmail.com> pbajsmit@gmail.com of 06 11 75 78 51.
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Uitstapje Gouda.
Het was vroeg, die zondag 15 september. Om half negen zaten we in een
bijna volle bus, op weg naar Gouda. Lekker op tijd waren we bij de kerk,
als schuilkerk gebouwd achter drie mooie grachtenpanden.
Voor de Goudse parochie van H. Johannes de Doper moet het als een
invasie gevoeld hebben: de kerk was bijna vol.
Voorganger Henk Schoon heette ons welkom, en we vierden een mooie
Eucharistie. De man kan goed preken. Daarna kregen we koffie voor bij
onze lunch in de tuinkamer. Het weer noodde tot open deuren en lekker
buiten zitten onder grote bomen. De rondleiding door de kerk was
boeiend. Wat heeft deze parochie veel oude rijkdommen!
Het meest onder de indruk waren we van een 500 jaar oude koorkap,
rijkelijk geborduurd met gouddraad en kleur. Henk wees ons ook op
enkele eigenaardigheden, zoals de traan van Petrus aan de preekstoel, en
het zelfportret, dat de marmerschilder in zijn werk verstopt heeft.
Verder weer, naar het Stedelijk Museum Gouda. We kregen hier een
interessante rondleiding. Ook hier een schat aan voorwerpen en een
spannend gebouw: de kerkzaal had na een uitbreiding een knik, omdat
er in het dichtbebouwde centrum toen al geen ruimte was voor een recht
verlenging. We zagen schitterende kelken en monstransen, en andere
voorwerpen voor de eredienst. Bijzonder was een zeer oud kazuifel, dat
ook op een schilderij te zien was. Daarop waren alle kleuren nog in volle
glorie te zien. De rondleiding eindigde bij een maquette van het
middeleeuwse Gouda. Daarna konden we nog even ronddwalen door
het museum, dat nog veel meer te bieden heeft.
En we dronken iets in de kelder, waar bijna iedereen even de benen
strekte.
De terugreis verliep voorspoedig, en we werden ontvangen door Johan
en Liesbeth van der Laan, die een heerlijk koud buffet voor ons gemaakt
hadden. Zo werd de dag lekker en gezellig beëindigd.
Onze dank aan Jacob Brakenhoff, Johannes , Liesbeth en Johan, en
iedereen die samen voor de gezelligheid zorgde.
Anke Tijssen
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Commissie aangepaste gezinsdiensten IJmond
Op 20 oktober a.s. wordt de tweede dienst in het
seizoen 2013 - 2014 van de aangepaste gezinsdiensten met het jaarthema : “Droom van God” .
De viering is de dienst van “breken en delen”.
Het thema van deze dienst is ”Aan Tafel”.
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor deze dienst in De Laurentiuskerk, Fidelishof 30, IJmuiden. De dienst begint om 15.00 uur. De
voorgangers zijn Pastoor Robert Frede en pastor Engelbert Wigchert.
Organist dhr. Joop Marechal en ass. organist Rob Zeegers.
Zoals altijd kunt u aan de collecte deelnemen door een bijdrage in natura
(met fruit / bloemen) of met geld. Het fruit en/of bloemen zijn voor de
zieken in de regio. Het geld wordt gebruikt voor de instandhouding van
de Aangepaste Gezinsdiensten IJmond.
U bent van harte welkom!
Christelijke Oratorium Vereniging “IJMUIDEN” zingt die Schöpfung.
Op vrijdag 25 oktober a.s. zal de Christelijke Oratorium Vereniging
‘IJmuiden’ haar traditionele najaarsconcert geven in de Nieuwe Kerk aan
de Kanaalstraat in IJmuiden.
Dit jaar staat Die Schöpfung van J. Haydn op het programma.
Het Promenade Orkest zal de begeleiding verzorgen.
Het geheel staat onder leiding van Piet Hulsbos.
Het concert wordt gegeven op vrijdag 25 oktober a.s. in de Nieuwe Kerk
aan de Kanaalstraat in IJmuiden.
De kerk is open om 19.15 uur, het concert begint om 20.00 uur.
De toegangsprijs is € 22,--. Voor jongeren t/m 16 jaar zijn de kaarten
€ 10,00 (consumptie inbegrepen).
Voorverkoop: ten zuiden van het Noordzeekanaal:
Tineke Zwanenburg, 0255 52 56 93 ten noorden van het Noordzeekanaal:
Joke Spruit, 0251 21 16 12
Via e-mail: kaartverkoop@cov-ijmuiden.nl
Zie ook onze website: www.cov-ijmuiden.nl

18

Jubileumconcert Chr. Mannenkoor ‘IJmuiden’
Het Chr. Mannenkoor IJmuiden bestaat 60 jaar en viert dit bijzondere
jubileum met een bijzonder concert in de Petrakerk op vrijdag 15
november a.s.. Naast bekende liederen uit de nederlandse kerktraditie,
zijn prachtige melodieën uit het buitenland te horen.
Een hoogtepunt van de avond is de uitvoering van de vrolijke mis ‘Misa
Creola’ van de argentijnse componist Ramírez. Kortom: het belooft een
afwisselende en feestelijke avond te worden. De algehele muzikale
leiding is in handen van de dirigent van het Christelijk Mannenkoor
IJmuiden, de heer Klaas Koelewijn.
Toegangskaarten à 10 euro per stuk kunt u nu al bestellen via de
telefoonnummers 023-537 32 81 of 0255-518 685, maar zijn ook te
verkrijgen bij de leden van het koor. Datum en tijdstip aanvang van het
concert: vrijdag 15 november om 20.00 uur. Adres Petrakerk:
Merwedestraat 6, IJmuiden.

AGENDA
08-10 20.00 uur Adelbertusvrouwenkontakt, Adelbertuscentrum
11-10 20.00 uur Concert Bel Canto, Engelmunduskerk
15-10 20.00 uur Gemeentevergadering, De Bolder
16-10 20.00 uur Aktiva, Jaarvergadering, De Bolder
25 en 26-10
Bolderbazar, De Bolder
27-10
Mannenclub, Hoogovens (Tata)
27-10
Excursie Hist.Kring Luchthavenpastoraat
10-11 15.30 uur Herdenkingsdienst voor hen die op zee gebleven zijn,
Nieuwe Kerk aan de Kanaalstraat
18 t/m 24-11
Ikonententoonstelling, Adelbertuskerk
23-11
Synode der kerk, Hilversum
23-11
12-30 jaar: Jongerensynode, Hilversum
24-11 10.00 uur Hoorns Byzantijnskoor Adelbertuskerk
27-11
Seniorenmiddag
07-12 10.00 uur Nog beter lezen, Amsterdam
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Parochie van de H.H. Adelbertus en Engelmundus i.o.
website: ijmuiden.okkn.nl
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,
06-30126877, e-mail: fam.munch@planet.nl
Gebouwen
Adelbertuskerk :
Engelmunduskerk:
De Bolder:
Adelbertuscentrum:

Bankrekening O.K. parochie
H. Engelmundus te IJmuiden
NL56 RABO 0154 1643 48
NL62 INGB 0000 5239 65

Sparrenstraat 46, IJmuiden
Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden
tel. 0255-522006, b.g.g. 0255-757346 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
NL86 INGB 0003 8083 41
NL21 INGB 0689 7112 55

Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans voor beide parochies alleen via
NL52 INGB 0000 0018 00 t.n.v. A en E Kerkbalans IJmuiden
Giften voor het Kruispunt: bankrek.nr. NL80 ABNA 0841 0698 24
Busjes kunnen geleegd worden bij M. van de Pieterman-Roos,
Wilgenstraat 6, 1971 NM IJmuiden, tel. 0255-707104
Diakonale Werkgroep IJmond: bankrek.nr. NL27 ABNA 0564 8402 89
Oud-Katholieke Begrafenisvereniging:
Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023-5324486
Kruispunt: kopij inleveren voor voor 30 oktober 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 11 november 2013.
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