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Aan het volk van God bij
Sint Adelbertus en Sint Engelmundus . . . . .
Het kerkelijke jaar loopt op zijn einde. In de gebeden en de lezingen uit
de Heilige Schrift in de kerkdiensten worden wij opgeroepen kritisch
naar onszelf te kijken. Kan de manier van leven van deze wereld in de
ogen van God stand hebben.
In de economie wil men nog wel eens problemen oplossen door de
organisatie te herstructureren en mensen over te plaatsen. Maar het
geloof vraagt van ons ommekeer van geest en verandering van denken.
Onze ommekeer is gevraagd, niet die van een andere.
Het gaat erom dat wij omkeren tot de Heer, onze God. Van ons wordt
gevraagd dat wij met alle vezels van ons hart, met heel ons leven, privé
en openbaar, ons naar God keren. Want Hij is oorsprong en bron van ons
leven, doel en vervulling, houvast en inhoud. Hij is de levende God. Hij
alleen kan nieuw en vervuld leven geven. Hij alleen kan ook de kerk
vernieuwen en nieuw leven inblazen.
En wat hebben wij dringender nodig?
Lijkt ons geloof niet soms als morgendauw die met het opkomen van de
zon gauw verdampt. En zijn onze liefde en trouw niet gauw uitgeput.
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Tot God omkeren betekent ook niet iets leren weten over God. Door
studeren kom je niet bij Hem. Het gaat om een kennis van het hart en een
existentieel door en door praktisch inzicht dat God alleen geluk en leven
voor de wereld en ons mensen is.
En liefde is daarom meer dan een vaag sentimenteel gevoel, een paar
vrijblijvende woorden en een paar lieve woorden en gebaren. Het gaat
erom dat Gods heerlijkheid oplicht in het spreken en doen van mensen.
En wat is Gods heerlijkheid anders dan de volheid van het leven en het
recht op leven voor ieder mens en heel de schepping?
De kritische kijk op het leven van deze wereld is ook in onze tijd beslist
nodig. Het heeft nog niets van zijn actualiteit verloren. In tegendeel, het
kan ons helpen dat de kerk opnieuw een aantrekkelijk en duidelijk
gezicht krijgt.
Juist begrepen geloof is geen vlucht uit dit leven en deze wereld, maar
het leidt midden in het centrum van deze wereld en dit leven. Hartstocht
voor het Rijk van God, leven voor alle mensen en de hele schepping
horen bij het geloof zoals bij Jezus naastenliefde en liefde tot God bij
elkaar behoren.
Keren wij om opdat God zich tot ons kan keren.
Met hartelijke groet,
pastoor Harald Münch
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Gedicht door jongeren voorgedragen tijdens de dienst van Allerzielen

Stil staan bij
wat we verloren
ooit door de dood van
ons ontrukt
Een dag,
terug kijken
met weemoedig verlangen
’n sombere dag
even weer te voelen die
heftige pijn om hen
die we verloren zijn
even stil blijven staan,
om opnieuw te bezinnen
en ondanks alles weer te gaan!
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ROOSTER VAN KERKDIENSTEN

10-11
10.00 uur
10.00 uur
13-11 9.00 uur
16-11 19.00 uur
17-11
10.00 uur
10.00 uur
20-11

9.00 uur

23-11 19.00 uur
24-11
10.00 uur

26-11 19.30 uur
27-11

9.00 uur

30-11 19.00 uur

H. Willibrordus, apostel der Nederlanden
(blz. 552)
H. Adelbertus
H. Engelmundus
eucharistie
H. Engelmundus
vesper
H. Engelmundus
26e zondag na Pinksteren
(zondag 28 in reeks C blz. 495)
H. Adelbertus
H. Engelmundus
kinderkerk
eucharistie
H. Engelmundus
géén completen i.v.m. synode
Laatste zondag na Pinksteren zondag van de voleinding (blz. 497)
H. Adelbertus
Gezamenlijke viering met medewerking van het
“Hoorns Byzantijns Mannenkoor”
kerk van de H. Engelmundus gesloten
oecumenisch Taizégebed
H. Adelbertus
eucharistie
H. Engelmundus
completen
H. Engelmundus
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01-12
10.00 uur
10.00 uur
19.00 uur
04-12

9.00 uur

07-12 19.00 uur
08-12
10.00 uur
10.00 uur
11-12

9.00 uur

14-12 19.00 uur
15-12
10.00 uur
10.00 uur
18-12

9.00 uur

21-12 19.00 uur

1e zondag van de advent Ad te levavi
(begin nieuw kerkelijk jaar A blz. 11)
H. Adelbertus
H. Engelmundus
Kinderkerk
advents-service samen met de PKN Nieuwe Kerk
H. Engelmundus
eucharistie
H. Engelmundus
vesper
H. Engelmundus
2e zondag van de advent Populus Sion (blz. 13)
H. Adelbertus
H. Engelmundus
kinderkerk
eucharistie
H. Engelmundus
completen
H. Engelmundus
3e zondag van de advent –
Gaudete (blz. 15)
H. Adelbertus
H. Engelmundus
kinderkerk
eucharistie
H. Engelmundus
dienst van voorbereiding op kerstmis –
boeteviering
gezamenlijke viering
H. Engelmundus
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RONDOM DE
ADELBERTUSKERK
Bij de vieringen
Zondag 24-11, op de laatste zondag van het kerkelijk jaar ontvangen we
traditiegetrouw het “Hoorns Byzantijns Mannenkoor”. Met deze viering
sluiten we ook de iconententoonstelling in ons kerkgebouw af.
Het is een gezamenlijke viering voor de IJmondparochies, de kerk van de
H. Engelmundus blijft gesloten.
Zaterdag 21-12 is er om 19.00 uur in de Engelmunduskerk de gezamenlijke viering van boete en vergeving, waar we ons willen voorbereiden
op de viering van het hoogfeest van kerstmis. Beide pastores zullen
voorgaan in deze dienst.
Koffiedrinken
Er is koffiedrinken na de kerk op zondag 17-11, zondag 24-11, zondag
01-12 en zondag 15-12.
Collectes en andere bijdrages
De landelijke collecte voor de maand november wordt in onze kerk
gehouden op zondag 17-11 en is bestemd voor de Unie van Utrecht. Het
Collegiaal Bestuur schrijft in de aanbeveling:
In alle lidkerken van de Unie van Utrecht wordt deze maand een collecte
gehouden om het werk van de Unie mogelijk te maken. Naast het functioneren
van de Internationale Bisschoppen Conferentie, de internationale oecumenische
dialogen met andere kerken, is er ook geld nodig voor het opbouwen van de
zogenaamde delegaatsgebieden.
Voor deze collecte wordt een aparte flyer uitgegeven die in de parochie aanwezig
is en kan worden meegegeven.
Willen de Oud-Katholieke kerken ook internationaal betekenis hebben en houden,
dan is uw steun onontbeerlijk
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Op zondag 15-12 wordt de landelijke collecte voor december gehouden.
Deze is dan bestemd voor het Diaconaal Werk. In het volgende kruispunt
kunt u meer details lezen.
Het kerkbestuur beveelt de doelen bij u aan.
Bij vragen kunt u contact opnemen met het kerkbestuur.
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)
Schoonmaken in de kerk
Ook dit jaar willen we onze kerk weer “kerstklaar” maken. Dat houdt in
dat we met een groepje vrijwilligers onze kerk, de liturgische
voorwerpen, de verlichting etc. een extra grondige beurt willen geven. Er
wordt wel regelmatig goed schoon gemaakt maar af en toe is er dan toch
ergens een plekje waar een spin een mooi thuis gevonden heeft….daar
gaan we dus op zaterdag 07-12 een einde aan maken.
Achter in de kerk komt een lijst waarop u zich kunt aanmelden. We
beginnen op zaterdagachtend om 10.00 uur. Het kerkbestuur zorgt voor
iets lekkers bij de koffie.
Vele handen maken het werk licht!

-7-

Uit de Adelbertus-pastorie
Tijdens onze vakantie in Griekenland bezochten we op Patmos de grot,
waar volgens de traditie de evangelist Johannes het visioen ontving dat
wij als Openbaring of Apocalyps kennen. Hoewel ik altijd wat sceptisch
ben bij dit soort heilige plaatsen hebben deze grot en het kleine klooster
veel indruk op mij gemaakt.
Het kan zijn dat het kwam omdat we enigszins buiten het seizoen
reisden en het niet zo druk was – maar het was een verstilde en
bijzondere plek, dat kon je voelen. Nadat we er een tijd waren kwam
ineens een waarschijnlijk Russische groep met hun pastoor en zij hielden
een korte dienst met veel zang, erg indrukwekkend. Het was echt een
religieuze plek, op alle bezoekers kwam dat over.
En nergens opdringerige souvenirs of dit soort dingen – je kon gewoon
helemaal bij jezelf zijn.
Toen ik weer thuis was vierden we direct op de eerste zondag de doop
van Joaquima Skye van der Zee. Ook dit was een bijzondere gebeurtenis
omdat dopen tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend zijn. De
dopeling – net een jaar oud geworden – liet het allemaal begaan en
werkte redelijk mee als was het voor mij als pastoor niet makkelijk om
haar rustig op mijn arm te houden, papa en mama lijken altijd een
veiligere plek. Na de dienst lag ze te midden van alle drukte in het
Adelbertuscentrum vredig te slapen. Paul, Jenny en Jared: Een heel
gelukkige toekomst als gezin toegewenst!
De storm van afgelopen maandag (28-10) lijkt ons kerkelijk complex, op
een kleine beschadiging aan het dak van de kerk na, redelijk ongemoeid
te hebben gelaten. Het is nu te hopen dat er bij het nalopen van de
aannemer niet tóch nog onverwachtse schade gevonden wordt!
Graag wil ik u ook nog wijzen op de tentoonstelling met iconen die in de
week van 18-11 tot en met 23-11 in ons kerkgebouw wordt gehouden.
De opening is op maandag 18-11 om 15.00 uur. De expositie is dagelijks
geopend van 15.00 tot 17.00 uur en wordt besloten met een eenvoudig
avondgebed. Zegt het voort!
Een bijzondere groet aan hen die door ouderdom of ziekte aan huis
gebonden zijn.
Vanuit de pastorie aan de Wilgenstraat een hartelijke groet,
Robert Frede, pastoor
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RONDOM DE
ENGELMUNDUSKERK
Op zondag 27 oktober, na een drukke bazaar,
mochten we een verheugende gebeurtenis in de kerk vieren. In deze
viering is Corrina van Wijk opgenomen in de Oud-Katholieke Kerk en
tevens werd haar dochter Sophia Anna Louisa van Wijk gedoopt. Mogen
beiden gezegend zijn op hun verdere levensweg in onze gemeenschap.
Velen zullen het al opgemerkt hebben dat sinds enkele maanden een
jonge vrouw met haar kleine baby vooraan in de kerk zit. Wij mogen
haar als gast welkom heten. Zij heet Patience Peters en woont in de
Kanaalstraat.
Helaas hebben we van twee leden van onze parochie afscheid moeten
nemen.
Op zondag 20 oktober is Bets Tol–de Jong in Velserduin, locatie
IJmuiden, overleden. De week daarvoor heeft ze het sacrament van de
ziekenzalving ontvangen. Helaas wilde de familie verder geen gebed bij
haar afscheid.
Donderdag 24 oktober overleed Aafje van Kleef-Visser in Velserduin,
locatie Driehuis. Ook zij had een week eerder in het bijzijn van haar
dochters en schoonzoon de ziekenzalving ontvangen. Als dochter van de
kolenhandelaar Visser is zij in Oud-IJmuiden in een echt oud-katholiek
nest opgegroeid. Jarenlang zong zij op het kerkkoor totdat zij naar de
‘Hofstede’ en later ‘Velserduin’ moest verhuizen.
Moge zij beiden rusten in vrede.
De Bijbelkring komt op dinsdag 12 en 26 november en op 10 december in
de pastorie om 14.00 uur bijeen.
Wanneer u deze regels leest zijn wij alweer begonnen met de lering. Op
woensdag 20 november en 4 december komen de jongeren die voor het
aannemen gaan om 19.00 bij elkaar en om 20.00 uur de jongeren die voor
het vormsel gaan. Plaats van samenkomst is de pastorie.
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Anders dan oorspronkelijk gemeld zal in toekomst de oecumenische
leeskring altijd in de sacristie van de Engelmunduskerk bij elkaar komen.
En wel op vrijdag 15 en vrijdag 29 november om 14.00 uur.
Het is al een goede gewoonte geworden om samen met de Hervormde
gemeente van de Nieuwe Kerk in de adventstijd gezamenlijk naar buiten
te treden en in een samenzang te proberen de blijde boodschap aan de
buitenwacht bekend te maken. Ook dit jaar zal dat gebeuren.
Deze keer in de Engelmunduskerk op zondag 1 december om 19.00 uur.
De cantorij van de Nieuwe Kerk, en het gezamenlijke koor van de
Adebertus- en Engelmunduskerk zullen samen met de bezoekers zingen.
Vertegenwoordigers uit de samenleving van Velsen zullen de lezingen
doen en de jongeren van de lering zullen een stukje opvoeren.
We hebben voor de naam ‘Op weg naar Kerst’ gekozen.
Iedereen is van harte uitgenodigd.
Voor de toekomst liggen er twee nieuwe plannen op tafel:
Een aantal mensen, vooral de nieuwe leden of gasten, hebben te kennen
gegeven dat ze toch wat meer over het christelijk geloof willen weten.
We hebben afgesproken dat wij een keer in de maand op een avond ten
huize van Corrina van Wijk samen willen komen. Wie heeft zin om ook
mee te doen? Graag bij de pastoor opgeven. Zodra ik een overzicht heb
van de deelnemers zullen we een eerste avond prikken.
Ook ben ik van plan in het nieuwe jaar een leeskring over Augustinus op
te starten. Zonder deze kerkvader met zijn diepe spirituele inzichten zou
er geen oud-katholieke kerk, misschien zelfs geen christelijke kerk in
West-Europa bestaan. Wie wil meedoen? Graag bellen of e-mailen. Op de
achterkant van dit kruispunt staan de nummers.
Ten slotte wil ik graag alle vrijwilligers van de bazaar ten zeerste danken
voor hun inzet dit jaar. Weer hebben ze dagen- en wekenlang gewerkt
voor een mooi resultaat. Een aantal mensen wil echter stoppen en
nieuwe mensen zullen hun plaatsen moeten innemen.
Van harte bedankt.
Met hartelijke groeten en tot ziens,
pastoor Harald Münch
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De parochie onderweg
Als parochie weten wij ons rijk met de opbrengst van
de Engelmundus-Bazar. Een opbrengst die, dank zij de
inzet van velen, ons in staat stelt om op een verantwoorde wijze ons gebouwencomplex te beheren en te onderhouden.
Nog rijker voelen wij ons met de inzet van de vele vrijwilligers die vorm
geven aan de parochie. Niet alleen door de handen uit de mouwen te
steken en zich in te zetten voor de materiële en bestuurlijke zaken, alle
noodzakelijk om de kerkelijke organisatie vorm te geven zoals die is.
Maar ook voor hen die meedoen en zich inzetten voor onze geestelijke,
c.q. christelijke vorming. Wat zou een parochie zijn wanneer wij ons
beperken tot het oppoetsen van gebouwen, zonder dat wij ons geestelijk
ontwikkelen op gebied van geloof en samenleving. Nogmaals wij voelen
ons rijk met allen die naar eigen vermogen mede vorm geven aan alle
voorkomende parochie-activiteiten.
Op 15 oktober kwamen wij in een gemeenschappelijke gemeentevergadering bijeen om ons voor te bereiden op de synode. Deze vindt
plaats op 19 november a.s. in Hilversum. Kennis werd genomen van
zowel het jaarverslag 2012 als de voornemens van het Collegiaal bestuur.
Met name het beleid voor 2014-2015 werd onder de loupe genomen.
Vervolgens een evaluatie Jongerenpastoraat 2009-2014, het Financieel
Verslag 2012 en de Begroting 2014. Tot slot werd stil gestaan bij de
organisatie van het Oud-Katholiek Congres in 2014 wat georganiseerd
wordt in Utrecht. Noteer de data 18 t/m 21 september 2014, want met
onze parochie willen wij zeker deelnemen aan het congres. Het idee om
dit als parochie-uitje voor 2014 op te nemen, werd van harte omarmd.
Ideeën werden geuit om gezamenlijk vervoer te regelen zodat vervoer
deelname van de parochie niet in de weg staat.
Tijdens de gemeentevergadering werd een dringende oproep gedaan om
zich beschikbaar te stellen als synodaal, zodat onze parochie met volledige bezetting aan synodalen aanwezig is tijdens synodevergaderingen.
Vooralsnog wordt onze parochie vertegenwoordigd door 2 zgn. eerste
synodalen en daarnaast 2 tweede synodalen. Voor deze laatste zijn
vacatures ontstaan.
Een andere vacature is ontstaan nadat wij op zondag 27 oktober afscheid
hebben genomen van Willem Kok die 18 jaar lang de functie van bazarmeester heeft bekleed. Samen met 3 anderen nam hij dit jaar afscheid van
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de kring bazarmedewerkers. Voor hem maakten wij, gelet op zijn functie,
een uitzondering om hem ten overstaan van de parochie met een kado te
bedanken voor het gedane werk. Belangstellenden voor deze ontstane
vacature kunnen zich melden bij het kerkbestuur.
Namens ons kerkbestuur,
Gert Jan v.d. Hulst
DWIJ-collecte in de maand november
Op zondag 17-11 wordt in beide kerkgebouwen de collecte voor DWIJ
gehouden. DWIJ heeft de collecte deze maand bestemd voor de Stichting
Kruispost Amsterdam, een christelijke oecumenische stichting die hulp
biedt aan onverzekerden in Amsterdam. De cliënten van de Kruispost
zijn van zeer verschillend signatuur: Migranten met en zonder verblijfstitel, daklozen en zwervers, mensen die in de prostitutie hun geld
moeten verdienen, verslaafden maar ook gewone Amsterdammers die
niet verzekerd zijn. Alle artsen, verpleegkundigen, apothekers en andere
medewerkers zijn vrijwilligers; niemand wordt voor zijn werk betaald.
Voor een groot deel zijn de benodigde hulp- en geneesmiddelen giften,
maar soms moet ook iets gekocht worden en er zijn natuurlijk andere
vaste kosten.
De Kruispost is een onmisbare instelling in Amsterdam en wordt vanaf
het begin door de kerken ondersteund.
Graag zouden ook wij vanuit IJmuiden dit werk ondersteunen.
Namens DWIJ: Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Bedankje
Lieve mensen,
Wat ontzettend aardig, dat U steeds maar weer aan mij gedacht heeft,
toen ik in het ziekenhuis lag. En U heeft het me steeds weer laten merken
met kaarten, bloemen, bezoekjes en chocolaatjes. Uw belangstelling heeft
mij gesteund om vol te houden. Ik ben nu weer op de been.
Hartelijk dank, allemaal!
Corrie Eggermond-Gravemaker
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Iconententoonstelling in de H. Adelbertus
Op maandag 18-11 opent om 15.00 uur een tentoonstelling met iconen in de
kerk van de H. Adelbertus. Er is voor een dubbele focus gekozen:
Enerzijds worden er een aantal oude Russische iconen uit een
particuliere collectie tentoongesteld, anderzijds zijn er iconen die door
mevrouw Wil Maréchal geschilderd zijn. Zij zal ook zelf tijdens de
openingsuren aanwezig zijn en tekst en uitleg geven over zowel de wijze
van schilderen als ook over de betekenis van de afbeeldingen.
Iconen zitten vol kleine details. Zij dienen ter concentratie en meditatie
tijdens het gebed.
De tentoonstelling duurt van 18-11 tot en met 23-11 en is dagelijks van
15.00 uur tot 17.00 uur geopend.
Elke dag is er om 17.00 uur een kort avondgebed.
60 JAAR ( BOLDER ) BAZAR.
Een gedegen voorbereiding, twee drukke dagen van handelen en tot slot
het opruimen.
Het resultaat was verbluffend, t.w. bruto € 18.175.00. TOP !!!!
Onze dank gaat uit naar ALLEN, die op enigerlei wijze een bijdrage
hebben geleverd.
De Bolder Bazar Commissie.
Prijswinnende lotnummers Grote Verloting.
De nummers zijn gesorteerd op lotnummer, niet op prijsnummer
Beginnend met de letter A:
61
125 452 474 487
549
773 869
984 1030
1064 1201 1355 1375 1491 1531 1622 1703 1733 1790
1991 2184 2267 2279 2455 2516 2623 2718 2756 2773
2945 3153 3156 3198 3263 3275 3307 3375 3399 3418
3558 3735 3742 3851 4238 4352 4435 4490 4639 4653
4703 4736 4828 5347 5385 5494 5731 5896 6123 6142
6314 6411 6581 6640 6654 6661 6929 6964 7620 7625
7633 8031 8135 8181 8185 8391 8501 8578 9050 9139
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Prijswinnende lotnummers in de kleine verlotingen:
Aktiva (zonder voorloopletter, gesorteerd op lotnummer): 2596, 3771
Historische kring (zonder voorloopletter, gesorteerd op lotnummer):
3525, 5004, 5044.
Van de penningmeester
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.
Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.
Internationaal Congres
Volgend jaar vieren we dat de Unie van Utrecht 125 jaar geleden is
opgericht.
Deze Unie is een verbond van (oud-)katholieke kerken die zich op het
gezamenlijke geloof van alle christenen in de eerste eeuwen na Christus
voor de scheiding tussen Oost en West willen richten en daarom een
zekere onafhankelijkheid van de bisschop van Rome hebben bewaard.
Dit willen we van 18-21 september 2014 in Utrecht vieren.
We zullen daar op verschillende manieren aan het werk gaan met de drie
belangrijke kenmerken van het oud-katholiek zijn:
Ontvankelijk zijn: midden in het leven horen wat er speelt en wat Gods
Woord ons daarover te vertellen heeft.
Verbonden worden: luisterend, biddend en vierend relaties met God en
met de mensen tot stand brengen en van daar uit zoeken naar de goede
weg.
Participeren: geloven is meedoen met God, onze harten in liefde door de
Geest laten leiden, deelnemen in de geloofsgemeenschap en in de
samenleving, verantwoordelijkheid nemen.
De commissie die het congres voorbereidt heeft een kleine brochure
uitgegeven en vraagt alle parochies het komende jaar een paar
gemeenteavonden rondom deze thema’s voor te bereiden. Na kerstmis
zult u daar meer over horen.
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Verrassing op Duinhof
Bij mijn vorige bezoek aan het oud-katholieke gedeelte van de begraafplaats Duinhof werd ik verrast door een nieuw groot wit en tegelijk
kleurrijk gedenkteken op het graf van pastoor De Rijk.
In de witte liggende steen staat zijn naam gebeiteld. Het kleurrijke is een
mozaïek van de opwekking van Lazarus (Joh. 11, 1-44).
Lazarus, de broer van Martha en Maria in Bethanië was ziek geworden.
De twee zussen stuurden Jezus een boodschap, en hoopten dat hij zou
komen.
Jezus was nog twee dagen bezig en ging toen op weg. Toen hij vier
dagen later eindelijk in Bethanië aankwam, hoorde hij dat Lazarus al
gestorven was. En hij was al begraven.
Jezus huilde, hij had Lazarus en zijn zussen lief.
Jezus, Maria en Martha gaan naar het graf. Jezus vraagt hen de steen van
het graf te nemen. Jezus roept luid: ‘Lazarus, kom naar buiten!’
Wat volgt, is in mozaïek afgebeeld: Lazarus staat rechtop in het graf met
kleur op de wangen, alsof hij uit een diepe slaap gewekt is.
In de geloofsbelijdenis belijden we zondag aan zondag, dat we ‘de
verrijzenis van de doden’ verwachten.
Hoe zou dat gebeuren?
Ik wandelde tussen de graven door en las de namen van hen die er
begraven zijn, en haalde me hen voor de geest: Truus Carati, Zus Groen,
Germaine Gouda, pastoor De Rijk, Fred Smit … Roos …
Hoe zou het zijn, als Jezus langs kwam en onze doden uit hun graven te
voorschijn riep?
Vreugde over het weerzien?
Vrees of we elkaar nog zullen kennen en herkennen? Wat hebben we
sinds hun dood niet meegemaakt? Dat heeft ons getekend.
Misschien valt alles wat veranderlijk is weg, als Jezus roept. En vinden
we, levenden en doden elkaar terug in Hem.
Het zal een verrassing zijn!
Fiete Smit-Maan
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Koopvaardijdienst
Op zondag 10 november wordt om 15.30 uur in
de Nieuwe Kerk aan de Kanaalstraat te IJmuiden de
jaarlijkse herdenkingsdienst voor de gevallenen op zee
gehouden.
Deze dienst is na de Tweede Wereldoorlog in het leven geroepen.
Inmiddels worden alle mensen die hun leven op zee lieten herdacht.
Het thema van de dienst is ditmaal “Zout water in je bloed“.
Havendominee Rasser zal in zijn preek verder ingaan op het hebben van
zout water in je aderen. Pastor Münch zal dit doen in zijn gebeden. Ook
worden er liederen gezongen die in dit teken staan.
Ds. Bart van Veen van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de
Christelijk Gereformeerde kerk in IJmuiden zal in een toespraak de
gevallenen op zee herdenken.
Muzikale medewerking wordt verleend door het Zaans Interkerkelijk
Mannenkoor, violist Martin den Deugd en een blaas ensemble o.l.v. Dick
Wardenier.
Na de dienst wordt u in de gelegenheid gesteld na te praten onder het
genot van een kopje koffie of thee. Een ieder die zich verbonden voelt
met de zeevaart is van harte welkom !
Voor informatie over de koopvaardijdienst kunt u contact opnemen met
Ds. L.J. Rasser
Veembroederhof 164
1019 HC Amsterdam
tel 020 669 00 65
leon.rasser@gmail.com
Voor aanvullende informatie en foto materiaal kunt u terecht op de
volgende website: www.nederlandsezeemanscentrale.nl
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Hebben wij een vrije wil?
Door de Gertrudiskathedraal en de bijzonder hoogleraar van het
Seminarie worden de komende maanden in Utrecht 6 publiekslezingen
georganiseerd onder het motto: Denken in de Driehoek.
Het thema is Hebben wij een vrije wil?
27 November spreekt prof. dr. Gerben Meyer over
‘Gek of slecht: strafrecht en toerekeningsvatbaarheid’.
22 Januari 2014 denkt dr. Marieke van Eijk over de vraag
‘Dit is mijn lichaam!?’
24 Februari 2014 behandelt ds. Evert Jan de Wijer
‘Herman Koch en de vrijheid van een christenmens’.
24 Maart 2014 stelt prof. dr. Palmyre Oomen de vraag
‘De vrije wil, een hersenkronkel?’
23 April 2014 spreekt Bert Keizer over
‘Alzheimer en de vrije wil’.
Na een lezing, reageert eerst een deskundige, waarna discussie onder
leiding van Marco Derks MPhil.
De bijeenkomsten vinden plaats in de Driehoek, Willemsplantsoen 1 c in
Utrecht, en beginnen steeds om 19.30 uur met koffie en worden om
22.00 uur afgesloten met een borrel.
Opgeven is niet nodig; aan de avonden zijn geen kosten verbonden.
Meer informatie via: www.utrecht.okkn.nl of tel. 030 - 2315018
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Concert “Bach in de Binnenstad”
Op zaterdag 30 november a.s. geeft het Haarlems Bach Ensemble o.l.v.
dirigent Mark Lippe een concert in de serie “Bach in de Binnenstad”.
Een bijzonder mooi concert met twee prachtige missen van grote
componisten.
Op het programma staat van Johann Sebastian Bach (1685-1750) BWV
236, Mis in G-Dur “Lutherse mis”. Gevolgd door Wolfgang Amadeus
Mozart (1756-1791) KV 49, Missa Brevis in G.
Solisten zijn: Annelie Brinkhof (sopraan), Harda van Wageningen (alt),
Hans van Dijk (tenor), en Robert Brouwer (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

Hadassa hoeve een unieke christelijke woonvorm voor jonge vrouwen
Hadassa hoeve biedt een unieke woonplek aan jonge vrouwen tussen de
16 en 23 jaar, die niet in staat zijn zelfstandig te functioneren. Dit als
gevolg van bijvoorbeeld een turbulente jeugd of een sociale beperking.
Hadassa helpt deze jonge vrouwen hun leven op de rails te krijgen en
een zelfstandig leven op te bouwen. Hadassa hoeve is gevestigd in een
volledig gerenoveerde boerderij in het buurtschap Ane, bij Hardenberg.
We werken met een eigen uniek concept voor de begeleiding en opvang
op de hoeve.
In vier fases – leunen – leven – leren – loslaten – werken we samen met
de jonge vrouwen aan herstel van zelfvertrouwen en zelfstandigheid.
De landelijke omgeving zorgt voor rust en ontspanning, terwijl de
bedrijvigheid in en om de hoeve allerlei bezigheden biedt om talenten
(weer) te ontdekken en te gebruiken. Wij geloven dat ieder mens zichzelf
kan ontplooien en zijn omgeving kan verrijken met zijn talenten.
Interesse, kijk op www.hadassahoeve.nl
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AGENDA
10-11 15.30 uur
12-11 14.00 uur
12-11 20.00 uur
12-11 20.00 uur
15-11 14.00 uur
18 t/m 24-11
20-11 20.00 uur
23-11
23-11
24-11 10.00 uur
26-11 14.00 uur
27-11 15.00 uur
27-11 19.30 uur
29-11 14.00 uur
01-12 19.00 uur
07-12 10.00 uur
07-12 10.00 uur
10-12 14.00 uur
10-12 18.30 uur

Koopvaardijdienst in de Nieuwe Kerk
Bijbelkring, pastorie Engelmunduskerk
Adelbertus Vrouwenkontakt, lezing Marijke Dirkson
O.K. Mannenclub, lezing over machinist locomotief
Oecumenische leeskring, sacristie Engelmunduskerk
Ikonententoonstelling in de Adelbertuskerk
Aktiva, workshop sieraden
Synode der kerk, Hilversum
12-30 jaar: Jongerensynode, Hilversum
Hoorns Byzantijns Mannenkoor in de Adelbertuskerk
Bijbelkring, pastorie Engelmunduskerk
Seniorenmiddag
Publiekslezing: hebben wij een vrije wil, Utrecht
Oecumenische leeskring, sacristie Engelmunduskerk
Adventsdienst in de Engelmunduskerk
Nog beter lezen, Amsterdam
Schoonmaakploeg Adelbertuskerk
Bijbelkring, pastorie Engelmunduskerk
Adelbertus Vrouwenkontakt, Adventsavond

------------------------------------------------------------------------------------------------MUTATIEFORMULIER (bij wijzigingen van adres/gezinssituatie kunt
u dit formulier ingevuld in de brievenbus van één van de pastorieën
deponeren)
Naam:………………………………………………………………………..…..
Huidig adres:………………………………………………….………….……..
Postcode en woonplaats: ………………………..……………………………..
Tel.nr. …………………………… e-mail: ……………………………………..
Nieuw adres: .………………………………………….………………………..
Postcode en woonplaats: ……………………..………………………………..
Tel.nr. …..………………………………………………………………………..
Overige mededelingen:
……………………………………….……………………………………………
……………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………….
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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 27 november 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 9 december 2013.
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