PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND
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januari/februari 2014

Aan het volk van God bij
Sint Adelbertus en Sint Engelmundus . . . . .
Stel, Jezus staat voor jou . . .
We hebben net de feesten rondom kerst achter ons en maken ons op
naar Aswoensdag. We zitten in een soort tussentijd. Allemaal prima.
Maar het gaat in de eerste plaats niet om de feesten en een sfeervolle
kerk. Het gaat om hem aan wie wij wekelijks herinnerd worden. En stel
in plaats van herinnering, dat hij plotseling in levenden lijve voor ons
zou staan. Hoe zouden wij reageren? Zouden wij dat überhaupt willen?
Velen denken: Er zal wel iets tussen hemel en aarde zijn. Er is iets aan
de hand met het idee dat er een God bestaat. Maar wat, dat weten we
niet precies. Daar praat je ook niet gauw over. Iedereen moet dat voor
zich zelf uitmaken – maar graag binnen zijn eigen kamer.
Een algemeen vaag godsbesef wordt geaccepteerd, maar een geloof met
consequenties tracht men te vermijden.
En toch: een ‘religie light’ is niet gevraagd, maar alleen een duidelijke
belijdenis tot Jezus Christus. Dat alleen geeft het christelijk geloof in
God een duidelijk profiel en laat ons niet verdwijnen in een zee van
vage spiritualiteit.
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Jezus zegt: “ik ben de weg, de waarheid en het leven”. De waarheid
ontmoeten we dus in de gedaante van een persoon, Jezus.
Jezus leren we in de evangeliën niet kennen als een genie, een
‘übermens’. Hij valt in het begin bijna niet op. Hij is buitengewoon
gewoon. Hij is van eenvoudige afkomst. Hij heeft in zijn joodse
vaderland nooit carrière gemaakt. Hij heeft rang noch naam. Hij heeft
nooit een boek geschreven. Hij heeft alleen korte tijd meegedaan in het
openbare leven.
Maar hij is toch de stichter van een wereldreligie! Zijn naam wordt in
het rijtje van Mohammed en Buddha genoemd. Deze hebben geprobeerd mensen een toegang tot God te banen.
Jezus staat ervoor in, dat God zich een toegang tot de mensen baant.
Niet ver boven ons – maar op ooghoogte. Hij is de aardse plaats van
God, zijn menselijke gezicht. Hij heeft ervoor gezorgd dat God te
verenigen valt met ons gewone mensen. Hij ging daarvoor tot het
uiterste, tot in de minste hut. Want hij wilde God vanuit het zwakste
punt redden, vanuit de minste mens.
Hij ging naar de zondaars en zondaressen, naar de melaatsen en verloren zonen en dochters. Hij heeft het bewijs van zijn goddelijkheid niet
geleverd door met een majestueus gebaar eventjes alles te regelen, maar
door de broeder van de geringste te worden. Hij ging aan tafel met hen
die zich geen stijlvol leven kunnen permitteren.
Hoe zou het zijn wanneer Jezus in levenden lijve voor ons zou staan?
Zouden we hem herkennen?
Jezus wil geen fans, maar navolgers. De waarheid van zijn leven wil ons
aansporen op weg te gaan.
Met vriendelijke groet en tot ziens,
Harald Münch
pastoor
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Driekoningengeloof
De drie koningen, rijke sterrenkijkers, zagen in het oosten een bijzondere ster.
Voor hen stond vast, dat er een koning geboren moest zijn – ergens.
Zij worden helemaal opgewonden, pakken nieuwsgierig en vol verlangen hun
spullen in en gaan op weg. Ze pakken heel veel spullen in en veel geld, want zij
weten niet, waar ze de koning zullen vinden, en hoe lang de reis zal zijn. Het
kan een dag zijn, het kan ook een zoektocht van dagen en jaren worden.
Maar zij zijn er zeker van: er is een bijzondere ster gezien en er is een Koning
geboren. Ze gaan, ze gaan door, tot ze het Kind vinden dat de Koningszoon
moet zijn.
In Haarlem kwamen tegen het einde van de dienst van Epifanie drie kinderkerkkoningen de kerk in met gouden kronen op en dure, kleurige lappen om:
‘Waar is de baby van de koning? Er was een ster, en nu zien we hem niet
meer’.
Iemand geeft de schitterende gouden ster aan, en in processie schrijden de
koningen eerbiedig naar het stalletje achter in de kerk.
Vóór de zegen roept pastoor de koninkjes weer bij zich. Hij geeft de zegen en
dan trekken koningen, misdienaar en pastoor achter de ster aan, weg … op weg
naar de pasgeboren Koning.
Eigenlijk had iedereen toen moeten opstaan en aansluiten: er is een ster gezien,
er is een Koning geboren, laten we gaan, laten we Hem zoeken, zondags een
uurtje in de kerk, dagelijks, dagen, weken, soms een mensenleven lang … Laten
we Hem aanbidden.
Fiete Smit-Maan
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Rooster van kerkdiensten
19-01

10.00 uur
10.00 uur

20-01 19.00 uur
22-01

9.00 uur
19.00 uur

25-01 19.00 uur
26-01

10.00 uur
10.00 uur

28-01 19.30 uur
29-01

9.00 uur

01-02 19.00 uur
02-02
10.00 uur
10.00 uur
05-02

9.00 uur

2e zondag na Epifanie
oecumenische viering van Schrift en Tafel in de
PKN Engelmunduskerk Velsen-Zuid,
H. Adelbertus blijft gesloten
H. Engelmundus
oecumenische viering van Schrift en Tafel
kinderkerk
avondgebed i.h.k.v. de gebedsweek voor de
eenheid
H. Adelbertus
eucharistie
H. Engelmundus
avondgebed i.h.k.v. de gebedsweek voor de
eenheid
H. Engelmundus
completen
H. Engelmundus
3e zondag na Epifanie (blz. 42)
H. Adelbertus
H. Engelmundus
Kinderkerk
oecumenisch Taizégebed
H. Adelbertus
eucharistie
H. Engelmundus
vesper
H. Engelmundus
Opdracht van de Heer in de Tempel
– Maria Lichtmis (blz. 508)
H. Adelbertus
H. Engelmundus
kinderkerk
eucharistie
H. Engelmundus
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08-02 19.00 uur

completen
H. Engelmundus

09-02

5e zondag na Epifanie (blz. 47)
H. Adelbertus
H. Engelmundus
kinderkerk
eucharistie
H. Engelmundus
vesper
H. Engelmundus

12-02

10.00 uur
10.00 uur
9.00 uur

15-02 19.00 uur
16-02

19-02

10.00 uur
9.00 uur

22-02 19.00 uur
23-02

10.00 uur
10.00 uur

25-02 19.30 uur
26-02

9.00 uur

01-03 19.00 uur
02-03

10.00 uur
10.00 uur

6e zondag na Epifanie (blz. 48)
H. Adelbertus
H. Engelmundus
kinderkerk
eucharistie
H. Engelmundus
completen
H. Engelmundus
7e zondag na Epifanie (blz. 50)
H. Adelbertus
H. Engelmundus
Kinderkerk
oecumenisch Taizégebed
H. Adelbertus
eucharistie
H. Engelmundus
vesper
H. Engelmundus
8e zondag na Epifanie
H. Adelbertus
H. Engelmundus
kinderkerk
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RONDOM DE
ADELBERTUSKERK

Bij de vieringen
Zondag 19-01 houden we – zoals reeds eerder aangekondigd – een
dienst van Schrift en Tafel in het kader van de gebedsweek voor de
eenheid van de christenen. Voorgangers zijn ds. Hans Hoekstra,
emeritus-predikant van de PKN Engelmundus, mevrouw Henny Ooms
van de RK parochies en pastoor Robert Frede, die traditiegetrouw gaat
preken. De viering begint om 10.00 uur in de Engelmunduskerk in
Velsen-Zuid, de Adelbertus blijft gesloten.
Zondag 02-02 vieren we de Opdracht van de Heer in de Tempel, beter
bekend als Maria Lichtmis. Met deze dienst sluiten we officieel de kersttijd in de kerk af, hoewel de boom al enige tijd is verdwenen. Na veertig
dagen brachten de ouders van Jezus, volgens de Joodse traditie, het
offer voor hun eerstgeboren zoon in de Tempel.
Het is een van de weinige feesten die nooit naar achter geschoven
kunnen worden omdat het binnen veertig dagen gevierd dient te
worden. Vanouds staat er met de kaarsenwijding nog eens het licht in
het middelpunt. Christus als licht voor de wereld.
Koffiedrinken
Er is koffiedrinken na de kerk op zondag 02-02 (Maria Lichtmis), op
zondag 16-02 en op zondag 02-03.
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Collectes en andere bijdrages
De landelijke collecte voor de maand februari wordt gehouden op zondag 16-02 en is bestemd voor het landelijk jongerenwerk van onze kerk.
Het Collegiaal Bestuur schrijft in de aanbeveling:
Een van de basisfuncties van een parochie is de geloofsopvoeding. Dat is geen
zaak van een pastoor alleen, maar een gedeelde verantwoordelijkheid van
ouders, pastores, catecheten en parochianen.
Geloofsopvoeding is geen eenrichtingsverkeer, maar een wederkerig proces
tussen jongeren en ouderen. Ook de manier waarop jonge mensen tegen geloof
aankijken en het beleven kan verrassend zijn voor wie al lang in een kerk
meedraait. De landelijke kerk ondersteunt de geloofsopvoeding o.a. met het
uitgeven van eigen materiaal voor de catechese en met de inzet van de
parochiecatecheten.
Het werk wordt ondersteund door de jongerenpastor Jutta Eilander.
Voor het jongerenwerk wordt graag uw extra steun gevraagd in de collecte van
de maand februari.
Daarnaast vraagt het kerkbestuur nadrukkelijk ook om aandacht voor
de actie KERKBALANS 2014. Het is voor ons van levensbelang dat er
groeiende aandacht voor deze zaak is.
Autovriendendienst
Coördinator: Mw. M. de Koning-Wiljouw, tel. 0255-515597.
Indien u gebruik wilt maken van de autovriendendienst belt u dan
alstublieft op zaterdagavond en spreek eventueel in op het antwoordapparaat (afmelden kan tot zondagochtend 9.00 uur).
Pastoor Frede afwezig
Pastoor Robert Frede is van woensdag 19-02 tot en met dinsdag 04-03 in
verband met vakantie afwezig.
De vervanging in pastorale noodsituaties ligt in handen van de pastores
Harald en Martina Liebler-Münch. U kunt zich ook tot leden van het
kerkbestuur richten.
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Uit de Adelbertus-pastorie
De decembermand begon vrolijk met een optreden van het smartlappenkoor “de tweede stem” die met hun voor een kerkgebouw
ongewoon repertoire een bijzondere sfeer in onze kerk opriepen. In de
al wat kerstachtig versierde kerk klonken naast bekende levensliederen
ook enkele gezangen voor advent en kerstmis. Hoewel er nog plek voor
meer bezoekers was geweest, was het een geslaagd optreden waarbij de
aanwezigen veel plezier hadden en er “nog net niet werd meegezongen
door de bezoekers”.
De vieringen van kerst en Oudejaarsavond waren zoals altijd echte
hoogtepunten in het kerkelijk leven. Op deze plek wil ik mede namens
het kerkbestuur nog eens dank zeggen voor allen die door hun inzet –
op welke wijze dan ook – de kerstdagen weer tot een bijzonder moment
hebben gemaakt.
Frans en ik mochten ook dit jaar weer veel , soms kunstig gemaakte,
kerst- en nieuwjaarswensen in ontvangst nemen.
Hartelijk dank daarvoor – het geeft ons telkens weer een warm gevoel
van “erbij horen” in onze parochiegemeenschap.
2014 ligt nog bijna helemaal voor ons. Als parochie zullen we voortgaan
op de weg van samenwerking met de Engelmundus en zullen we ons
op de verdere toekomst bezinnen. In maart verwacht het kerkbestuur
daarvoor de bisschop op werkbezoek. Minder ingrijpend qua
voorbereiding dan een echte ‘visitatie’ (waar ook de boeken worden
gecontroleerd) zullen we met hem van gedachten wisselen over onze
plannen voor de komende jaren en kijken hoe de samenwerking en het
nieuwe – samengevoegde – kerkbestuur sinds begin 2013 functioneren.
2014 is ook voor de landelijke kerk een bijzonder jaar: We vieren dat het
125 jaar geleden is dat in 1889 de Unie van Utrecht werd gesticht waarin
zich de (toenmalige) oud-katholieke bisschoppen tot een samenwerkingsverband aaneensloten. De feestelijke kerkdienst is op zaterdag
20-09 in Utrecht tegelijk met het Internationale Oud-KatholiekenCongres dat al op 18-09 zal beginnen.
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Folders en informatie zijn reeds nu beschikbaar en met Jaap en Wil
Wijker-Vis zijn ook twee IJmuidenaren bij de organisatie betrokken.
Onze parochieuitstap zal dit jaar dan ook naar Utrecht gaan en wel op
zaterdag 20-09. Graag noteren dus!
2014 is ook het jaar waarin we herdenken dat in mei 1964 de parochie
van de H. Adelbertus door de toenmalige bisschop van Haarlem, mgr.
van der Oord werd opgericht en onder leiding van pastoor Keman en
een aantal enthousiaste parochianen aan de fondswerving voor de
kerkbouw voor ons huidig parochiecentrum werd begonnen. Op 18-05
vieren we dat met de bisschop tijdens een kerkdienst en een aansluitende barbecue in de tuin van het Adelbertuscentrum als afsluiting van het
feestjaar ‘125 jaar oud-katholieken in de IJmond’ (zie ook de folder).
Aangezien ik zelf maar enkele weken jonger ben dan de jarige
Adelbertusparochie kan ik niet anders dan concluderen dat een 50e
levensjaar een bijzonder jaar is…
Graag wil ik op deze plek ook nog weer eens op de door-de-weekse
diensten in de Engelmundus en de Adelbertus wijzen. Het zijn
bijzondere en stille vieringen die in de onrust van alledag soms voor
een moment van bezinning kunnen zorgen. Naast de eucharistie en de
vespers/completen in de Engelmundus zijn er ook Taizégebeden in de
Adelbertus (28-01+25-02) en kunt u tussen 20-01 en 25-01 met
verschillende tradities tijdens de gebedsweek voor de eenheid van
christenen kennis maken.
In de samenleving en de politiek is de laatste tijd veel over de
“participatiemaatschappij” te horen. Ik hoop dat het ons ook dit jaar
weer gaat lukken om met elkaar ervoor te zorgen dat we als oudkatholieken in de IJmond daar onze bijdrage aan blijven leveren, zowel
als gemeente als ook als afzonderlijke christenen!
Vanuit de pastorie aan de Wilgenstraat een hartelijke groet,
Robert Frede, pastoor
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RONDOM DE
ENGELMUNDUSKERK

Na een inspirerende Adventstijd en een mooi kerstfeest zijn wij het
nieuw jaar binnengegaan. In de afgelopen weken hebben zo veel
vrijwilligers meegeholpen, zodat we een fijne tijd met elkaar hebben
gehad, dat ik hen vanaf deze plaats van harte daarvoor wil bedanken.
Maar ik durf geen namen of groepen apart te noemen, want dan zou ik
zeker hen die ik niet noem onrecht doen.
Daarom van harte: een dank u wel voor alles.
Er is wel een evenement dat ik bijzonder wil opnoemen, namelijk het
stuk dat kinderen en jongeren op de vierde zondag van de advent
tijdens de eucharistieviering hebben opgevoerd. Op een eigentijdse
wijze werd de boodschap van Kerst naar ons overgebracht.
In de ziekenboeg was het wel druk rondom de feestdagen. Jannie van
der Pieterman viel tijdens het schoonmaken van de kerk en brak haar
schouder en heup. Nadat zij een tijd in het ziekenhuis en het verpleeghuis door heeft gebracht probeert ze toch weer de draad thuis op te
pakken.
Het echtpaar Rie en Jan Wijker-Zwaan zijn naar de Moerberg verhuisd
en Huib en Lien Bil wachten er op dat een plaats in de Moerberg voor
hen vrijkomt.
Aaf Kromhout- van der Meer heeft al een aantal weken last van
ontstoken knieën. Ze vertoeft op het moment in Velserduin/Driehuis.
Waarschijnlijk zal zij daar vandaan later in Breezicht gaan wonen. En
juist vandaag bereikt mij het bericht dat Reinette Remmers voorgoed
naar Velserduin/Driehuis gaat verhuizen.
De Bijbelgroep gaat door met het lezen van het boek der Wijsheid.
De komende bijeenkomsten zijn op dinsdag 21 januari , 4, 18 februari en
1 maart om 14.00 uur in de Engelmunduspastorie.
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Ook de oecumenische leeskring vervolgt zijn weg door het boek
‘Tekenen van Vertrouwen’ van Rowan Williams. We komen in de
Bolder bijeen om 14.00 uur op vrijdag 24 januari, 7 februari, 21 februari
en 7 maart.
De twee catechesegroepen die tot nog toe bestonden gaan in het nieuwe
jaar samen verder. De bijeenkomsten zijn om 19.15 uur om de week in
de Engelmunduspastorie. De volgende keren zijn op 15 en 29 januari,
op 12 februari en op 12 maart.
Het is nog een beetje vroeg, maar u weet zelf hoe de tijd vliegt.
Op woensdag 5 maart – Aswoensdag - zullen we om 19.00 uur samen
met de Adelbertuskerk en de protestantse gemeenschap in de IJmond
met een viering in de Engelmunduskerk de vastentijd openen.
Jan van Hooydonk, redacteur van het tijdschrift ‘Volzin”zal de preek
houden.
Ten slotte willen Martina en ik alle lieve mensen van harte bedanken,
die ons ook dit jaar weer met Kerst en aan het begin van het nieuwe jaar
met hun kaarten, wensen en presentjes blij hebben gemaakt.
Hartelijk bedankt.
Met de beste groeten en tot ziens,
pastoor Harald Munch
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DWIJ collecte in de maand januari
Op zondag 26 januari wordt in beide kerkgebouwen de collecte voor
DWIJ gehouden.
DWIJ heeft de collecte deze maand bestemd voor het Bijna Thuis Huis
in Santpoort-Noord. Een voortdurende en intensieve zorg voor een
terminale zieke vraagt veel inspanning. In zo'n situatie kan de Stichting
Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond (Stichting VTZIJ) mogelijk uitkomst brengen.
Het werk van de Stichting VZTIJ brengt kosten met zich mee:
o.a. huisvestingskosten van het Bijna Thuis Huis, personeelskosten en
algemene kosten voor het verblijf van de gasten in het Bijna Thuis Huis.
Deze kosten worden gedeeltelijk gesubsidieerd door het ministerie van
VWS. Voor het restant is de Stichting afhankelijk van donateurs en
sponsors!
Graag zouden wij met de opbrengst van deze collecte dit werk willen
ondersteunen.
Namens DWIJ, hartelijk dank voor uw bijdrage.
Gebedsweek voor de eenheid van de christenen in IJmuiden
Voor het eerst in jaren is er naast de gebruikelijke kerkdiensten bij het
begin van de gebedsweek voor de eenheid van de christenen ook een
ander initiatief genomen door de samenwerkende kerken in IJmuiden.
Gedurende de hele week van 20-01 tot en met 25-01 is één van de
IJmuidense kerken gastvrouw voor een avondgebed.
Elke kerk geeft haar eigen vorm aan deze (korte) dienst en maakt
daarbij gebruik van het materiaal dat gezamenlijk door de Raad van
Kerken in Nederland en de Evangelische Alliantie is uitgegeven.
Beide oud-katholieke kerkgebouwen doen eraan mee.
U bent op alle avonden van harte welkom.
Het navolgende schema laat de verschillende locaties zien.
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Maandag 20 januari: O.K. Adelbertus, Sparrenstraat 46, IJmuiden
Dinsdag 21 januari: PKN Engelmundus, Kerkplein 1, Velsen-zuid
Woensdag 22 januari: O.K. Engelmundus, Kon.Wilhelminakade 119,
IJmuiden
Donderdag 23 januari: PKN Ichtus, Snelliusstraat 40, IJmuiden
Vrijdag 24 januari: CGKV Petrakerk, Spaarnestraat 8, IJmuiden
Zaterdag 25 januari: Hervormde Gemeente IJmuiden West,
Kanaalstraat 250, IJmuiden
De bijeenkomsten beginnen telkens om 19.00 uur en zijn uiterlijk om
20.00 uur afgelopen.
Kerkdiensten via Internet
De KPN is m.i.v. 31 december 2013 gestopt met het uitzenden van
kerkdiensten via de analoge kerktelefoon.
Iedereen met een internet aansluiting kan nu waar ook ter wereld de
kerkdiensten via de PC, Tablet, Smartphone of Iphone beluisteren.
Ga via uw browser naar www.Kerkomroep.nl , geef als plaatsnaam
IJmuiden op en u ziet op alfabetische volgorde de kerken in IJmuiden
die via Internet een uitzending verzorgen.
Achteraf kunt u ook nog naar een kerkdienst luisteren, daar er een
archief van kerkdiensten wordt bijgehouden.
Momenteel kunt u alleen voor wat betreft de Oud-Katholieke Kerk de
H. Engelmundus beluisteren.
De H.H. Adelbertus heeft nog geen internet aansluiting, maar daar
wordt hard aan gewerkt.
Over enkele weken is de eucharistie viering niet meer om en om te
beluisteren, maar elke zondag zijn dan beide Oud-Katholieke kerken te
beluisteren. De keuze is dan ook aan u.
Dick Gouda
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PROGRAMMA RONDOM HET JUBILEUMJAAR
CONCERT

Op 24 januari zal er om
20.00 uur in de kerk van
de H. Engelmundus een
concert plaats vinden.
Een Russisch koor zal
schitterende
spirituele
muziek uit de Russische
traditie
ten
gehore
brengen.
Tevens zal een jongerenkoor spirituele gezangen
uit de Syrisch-christelijke
traditie zingen. Ze zingen in het Aramees, de moedertaal van Jezus.
Deze avond zal een bijzondere ervaring zijn.
De toegang is gratis. Ter bestrijding van de kosten zal er bij de uitgang
een collecte worden gehouden.
U bent allen van harte uitgenodigd.
FEEST 125 ! FEEST 125 !
Onze oud-katholieke parochie binnen de IJmond bestaan 125 jaar.
Dit vieren wij!
Ter gelegenheid van dit feest nodigen wij jullie, 20-plussers, uit om bij
elkaar te komen, elkaar weer te ontmoeten en ook een hapje met ons
mee te eten! Hierbij hoort natuurlijk een gezellig en goed gesprek.
Datum: vrijdag 7 februari 2014.
Tijd: 19.30 uur.
Locatie: Pastorie Engelmunduskerk
Meld je gezellig aan voor 4 februari bij:
- Harald Münch: fam.munch@planet.nl
- Marieke van der wel: mariekevanderwel92@hotmail.com
- Rick de Ronde: rick_de_ronde@hotmail.com
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OUD-HOLLANDSE SPELLETJESMIDDAG
Kom je ook naar de oud-Hollandse spelletjesmiddag?
Deze spetterende middag is bedoeld voor alle kinderen van 6 tot en met
14 jaar.
We spelen spelletjes als gatenkaas, labyrint en piepermeppen en
natuurlijk staat er iets te drinken en te snoepen voor jullie klaar.
Nieuwsgierig geworden?
Kom dan op zaterdag 15 februari tussen 14.00 uur en 16.30 uur naar de
Bolder, dan maken we er met z’n allen een feest van.
FEESTELIJKE AVOND
De jubileumcommissie nodigt de leden van de Adelbertus- en
Engelmundusparochie uit voor een feestelijke avond op zaterdag
15 februari. De avond vindt plaats in de Bolder, waar u vanaf 20.00 uur
van harte welkom bent. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan de
invulling van deze avond maar wat dat precies inhoudt, houden we
geheim. Dat het ouderwets gezellig wordt staat in ieder geval vast.
U kunt zich tot en met 9 februari inschrijven voor deze avond d.m.v.
een intekenlijst achter in de beide kerken.
GEZELLIG SAMENZIJN 75+
Op woensdag 19 maart a.s. is er een gezellig samenzijn voor alle
parochianen van 75 jaar en ouder van de Adelbertus en Engelmundus.
Omdat dit een jubileum jaar is vanwege 125 jaar oud-katholieken in de
IJmond, gaan we dit vieren in Hotel Restaurant Augusta.
We beginnen de middag om 15.00 uur en eindigen om 17.00 uur.
Graag willen we van u weten of u komt i.v.m. het reserveren van de
zaal.
U kunt zich telefonisch opgeven bij:
Anneke Zwart, tel. 023-5491140, Sonja Gravemaker, tel. 0255-533309 of
Liesbeth v.d. Laan, tel. 0251-245027.
Tevens kunt u laten weten of u opgehaald en thuisgebracht wil worden.
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Beste allemaal,
Op 21 april is het weer zover, er komt weer een volleybaltoernooi op
tweede paasdag. Iedereen is welkom, als speler of als supporter. Dit jaar
vindt het toernooi plaats in IJmuiden. Het belooft weer een leuke en
gezellige dag te worden! Dit jaar kun je je voor het eerst zowel als team
en als individueel inschrijven.
Het Programma:
Datum: 21 april 2014 (Tweede Paasdag)
Plaats: IJmuiden
Locatie: Sporthal IJmuiden-Oost, Tiberiusplein 6,
Voorafgaand is er om 10.30 uur een kerkdienst in de Adelbertuskerk,
Sparrenstraat 46 , vlak bij de sporthal
Begin toernooi om 12:00 uur, na afloop prijsuitreiking
Inschrijven kan op: www.okkn-volleybaltoernooi.jouwweb.nl
Houd ons ook in de gaten op Twitter: @OKKNvolleybal
We zien jullie graag op tweede paasdag,
Het Volleybalcomité 2014
Ziekenhuis in Antigua, Guatemala
In september van het afgelopen jaar hebben Cees en Rietje van der Oord
een gift gedaan aan het ziekenhuis in Antigua, Guatemala. Zij hebben
een ongelofelijk bedrag van 670 euro opgehaald in plaats van cadeaus
voor hun 50-jarig huwelijksjubileum . Ik zou Cees en Rietje daarom,
namens de kinderen in Guatemala, heel hartelijk willen bedanken.
Een tweede enorme gift kwam natuurlijk van de (bolder) bazar van
2013. Met maar liefst 1350 euro hebben wij als parochie gezamenlijk de
lieve kinderen in het ziekenhuis van Guatemala weer een beetje kunnen
helpen.
De donaties zijn onder andere al gebruikt voor medicijnen en voedsel
voor de patiënten die het grootste risico liepen, toen zij voor 8 weken
terug mochten naar hun families met de kerst.
Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen, hartelijk dank daarvoor!
Roxanna Fortman
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Dankbetuigingen
Compleet verrast waren we door de belangstellig voor ons 50-jarig
huwelijksjubileum.
Ontroerd door het gezang van de zondagschoolkinderen en verwend
met cadeau’s en felicitaties.
Hoogtepunt was de eucharistieviering, met parochiekoor en maar liefst
twee Onze Vaders.
Het Bolderteam zorgde voor een gezellige nazit. Het is een voorrecht
om deel uit te maken van zo'n warme parochiegemeenschap.
Rietje en Cees van der Oord.

Mede namens mijn vrouw wil ik allen, die ons een kerst- en nieuwjaarsgroet zonden, van harte bedanken.
Tevens wensen wij alle lezers van het kruispunt een gezegend en
gezond 2014 toe.
W.H. de Boer, em.pr.

Na een ongelukkige val lag ik plotseling in het ziekenhuis waar mijn
heup gerepareerd werd.
De tijd moest mijn schouder helen. En daarna naar Velserduin. Daar
heb ik veel geleerd: opnieuw lopen en omgaan met een zere schouder.
Maar vooral heb ik geleerd hoeveel mensen om mij geven! De wand
van mijn kamer was te klein voor de kaarten en de tafel in "het praathuis" was vaak te klein voor mijn visite. En ik heb ervaren hoe belangrijk dat is.
Allemaal hartelijk bedankt voor die aandacht. Zoveel, dat ik wel eens
dacht: "waar heb ik dat aan verdiend".
En als u dit leest, ben ik al weer thuis!
Jannie van de Pieterman
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Hoog bezoek bij de onderhoudsploeg van de Begraafplaats
Op 4 december, omstreeks 10.00 uur, betraden Sint en Piet het door de
Gemeente Velsen beschikbaar gestelde hoofdkantoor aan de
Fultonstraat.
Daar troffen de Goed Heiligman en zijn knecht een elftal mannen aan,
waaronder de Duitse herder van de H.Engelmundus en een inmiddels
ex-rijwielsamensteller,de overige aanwezigen waren de de echte grafonderhouders.
Onder het genot van een stevige kop koffie, deze keer geserveerd in
uniforme Action-bekers (voorheen was dat weleens anders, dan kreeg je
een beker met afbeeldingen van personen in een nogal onverwachte
houding)
Bij de koffie vonden de door Sint bisschoppelijk gebakken cakejes gretig
aftrek en werd er teruggeblikt op het voorbije jaar. Hierbij bleek dat
dhr. Jan Blokland inmiddels terug was getreden als aanspreekpunt en
dat een andere Jan, met achternaam Gouda nu deze kar trekt (bravo!).
Zoals gewoonlijk houdt de Sint bij dit soort gelegenheden nooit een
toespraak; hij luistert slechts en laat onder leiding van zijn knecht een
meezinglied ten gehore brengen.
Ook deze keer weer een aktueel lied over zwarte, witte, rode, gele,
groene en blauwe Pieten, met als moraal dat een Zwarte Sint het beste
compromis zou kunnen zijn (zie onderstaand lied).
Hierna werden de aanwezigen beloond met een speculaasstaaf van een
bekende bakker aan het Velserduinplein.
Ook Sint en Piet kregen een versierd, vloeibaar geschenk mee om de
reis terug naar Spanje wat te veraangenamen.
En met een “au revoir”, tot volgend jaar namen Sint en Piet afscheid.
Op de melodie van: Sinterklaas is jarig
Sinterklaas is jarig, maar dat wist je allang.
En als elk jaar weer gaat die ouwe z'n gang.
Maar toch is er dit jaar iets wat aan hem knaagt;
Want hij vindt het vrees'lijk dat zijn knecht wordt belaagd.
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Steeds weer dat gedonder over Zwarte Piet.
Daar maakt Sint zich boos om en hij snapt het ook niet.
Want zijn trouwe maatje staat altijd paraat.
Dus vraagt Sint zich af waar het nou eig'lijk om gaat.
Stel Sint komt bijvoorbeeld met een Gele Piet,
Dat is ook geen optie: Chinezen pikken dat niet.
De Chinese keukens sluiten dan geheid,
Dan wordt er geen bami met saté meer bereid.
En wat zou je denken van een Rooie Piet;
Krijg je ook gelazer, dat kan ook weer niet.
Want een Indiaan vindt zoiets ongepast,
Dus wordt Rooie Piet ook hierbij afgelast.
Stel je voor er staat een Blauwe Piet voor je deur,
Nou, die komt niet binnen, want je wil geen gezeur.
En je vraagt je af: Wat haalt Sint in zijn kop?
Dus je zegt dan: Zatlap hoepel jij maar op.
Ook kun je nog denken aan een Groene Piet,
Maar een Greenpeace - Pietbaas nou die redt het ook niet.
Want dan zegt heer Poetin dat dat ook niet kan,
En voor Piet het weet zit hij daar in het gevang.
Ook een Piet die Wit is, slaat ook nergens op.
Want dan staat het hele Sint-verhaal op z'n kop.
Al die ouwe liedjes kunnen overboord;
Dat is toch ondenkbaar, dat is ongehoord.
Sinterklaas draagt zelf een goede oplossing aan;
Want als hij als Zwarte Sint op pad zou gaan,
Zijn hij en z’n Pieten allemaal gelijk;
Geen discriminatie en ook geen gezeik!
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Seniorenmiddag
Woensdag, 27 november, waren we weer uitgenodigd voor een
seniorenmiddag. En velen maakten van deze uitnodiging gebruik.
De middag begon met een eucharistieviering, waarin pastoor Münch
voorging. Daarna binnendoor naar de zaal van De Bolder, waar we
werden getrakteerd op koffie met gevuld speculaas.
Ondertussen werden er op een scherm foto’s vertoond uit het verre en
nabije verleden van beide parochies. Veel herkenning, echt heel leuk!!!
Na de koffie was het tijd voor een wijntje, frisje of advocaatje.
Liesbeth vertelde een leuk Sinterklaasverhaal, en aan het eind kwamen
twee gezellige Pieten de zaal in met strooigoed voor iedere tafel.
De Pieten kwamen ook nog langs met heerlijke hapjes. Kortom, het was
echt feest!!!
Pastoor sprak een dankwoord, en ik sluit me hierbij aan: Bedankt,
Anneke, Liesbeth en Sonja voor jullie inzet.
Bedankt ook alle vrijwilligers die deze middag mogelijk maakten.
Jo Belfroid-Stam
Collectebriefjes
Steeds vaker worden vragen door parochianen gesteld over het gebruik
van collectebonnen. Dit met als reden dat uw bijdrage op de collecteschaal in een kerkdienst fiscaal niet aftrekbaar is als gift. Om een bankoverschrijving te doen en de collecteschaal in een dienst ‘voorbij’ te
laten gaan is niet echt wat we als trouwe parochianen willen, dus we
zoeken al een tijdje naar een manier om dit op te lossen. Nu zit u als
parochiaan ook niet stil, dus in de geest van gezonde creativiteit komen
wij de volgende manieren tegen:
1.
2.
3.

U doet een bankoverschrijvingskaart op de collecteschaal.
U doet een kleine bijdrage op de schaal en maakt periodiek een
bedrag over.
U maakt een klein briefje waarop u uw bijdrage en uw naam
noteert en doet die op de collecteschaal. Per week of maand
maakt u het totaal van de briefjes over.
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Graag verzoeken wij u vriendelijk om de eerste methode niet langer te
gebruiken. Het is een dure manier, het kost de kerk namelijk € 0,30 per
overschrijvingskaart. Ook moet uw penningmeester wekelijks een
ronde langs de banken maken om de overschrijvingen weg te brengen.
Als alternatief willen wij u vragen om een van de andere betaalwijzen te
kiezen, met als onze voorkeur de derde methode. Om geen woud van
soorten briefjes te laten ontstaan is een standaardbriefje ontworpen.
Ook aan een ieder die nu al gebruik maakt van een briefje willen wij
vragen om dit standaardbriefje te gebruiken. De briefjes zijn op A4vellen (6 briefjes per vel) gratis beschikbaar achter in de kerk. Zijn ze op,
meld dit dan even aan een kerkbestuurslid.
Op het briefje kunt u aangeven aan welke parochie u uw gift doet, de
datum van de kerkdienst en uw bijdrage, gesplitst naar 1e en 2e collecte.
Tenslotte natuurlijk uw naam invullen. Aan dit formuliertje zit een
strook die u kunt afknippen en bewaren als geheugensteuntje voor uw
overboeking. Het is aan u om te controleren dat u uw bijdrage ook
daadwerkelijk heeft gestort, wij zullen dat niet controleren. Het
bovenste deel kunt u op de collecteschaal doen.
We hopen hiermee u de mogelijkheid te geven om gebruik te maken
van de fiscale mogelijkheden van het aftrekken van giften (zolang dat
overigens nog zal bestaan). Mocht u vragen hebben kunt u mij bereiken
op telefoon 0255-535018 of via email j.p.schoon@fenestra.nl.
Alvast erg bedankt voor uw medewerking.
Met vriendelijke groeten,
Uw penningmeester
Jan Pieter Schoon

- 21 -

Buurtzorg
Graag willen wij ons even voorstellen . Wij zijn een landelijke thuiszorg
organisatie, genaamd Buurtzorg. Wij werken vooral in de wijk met de
postcode’s 1973 t/m 1976. In Velsen bestaan er 3 buurtzorg-teams.
Velsen 1 die werkt in IJmuiden-oost, Velsen 2 die werkt in Driehuis/
Santpoort en wij zijn team Velsen 3, die dus vooral werkzaam zijn in
bovenstaande postcode’s. Wij werken met 2 wijkverpleegkundigen en 2
wijkziekenverzorgenden. Daarnaast hebben wij collega’s die soms voor
ons invallen . Via huisarts of ziekenhuis krijgen wij cliënten aangemeld
die verzorging nodig hebben (geen huishoudelijke zorg).
Ons kantoor is gevestigd in de kleine consistorie van de Ichtuskerk aan
de Kompasstraat.
Als cliënt heb je te allen tijde zelf de keus van welke thuiszorg
organisatie je zorg wil hebben. En Buurtzorg heeft natuurlijk de minste
aantal managers in dienst en is veel in de tweede kamer aanwezig.
En het echtpaar dat de directie is, reist zelfs de wereld rond om overal
het systeem van Buurtzorg te promoten.
Wij leveren gewoon de zorg en de financiën/eigen bijdrage, welke
worden bepaald door de hoogte van de maandelijkse inkomsten. De
zorg is ook voor mensen die alleen een A.O.W. of een uitkering hebben.
Caroline Krab
Concert ‘Bach in de Binnenstad’
Op zaterdag 8 februari a.s. geeft het Haarlems Bach Ensemble o.l.v.
dirigent Mark Lippe een concert in de serie ‘Bach in de Binnenstad’.
Op het programma staan van Johann Sebastian Bach (1685-1750) de
Cantates BWV 109 ‘Ich glaube, lieber Herr’ en BWV 144 ‘Nimm, was
dein ist, und gehe hin’. Met als extra van tijdgenoot J.D. Zelenka (16791745) ‘Magnificat in D-Dur’.
Solisten zijn: Caroline Stam (sopraan), Petra Ehrismann (alt), en Uros
Petrac (tenor).
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.).
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AGENDA
21-01
24-01
24-01

14.00 uur
14.00 uur
20.00 uur

Bijbelgroep, pastorie Engelmunduskerk
Oecumenische leeskring, de Bolder
Concert Russisch en Syrisch koor in de
Engelmunduskerk
Taizégebed in de Adelbertuskerk

28-01

19.30 uur

04-02
07-02
07-02
11-02
11-02

14.00 uur
14.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
20.00 uur

15-02
15-02
18-02
19-02
25-02
21-02

14.00 uur
20.00 uur
14.00 uur
20.00 uur
19.30 uur
14.00 uur

Bijbelgroep, pastorie Engelmunduskerk
Oecumenische leeskring, de Bolder
Bijeenkomst 20+, pastorie Engelmunduskerk
O.K. Mannenclub, lezing lakken en verven
Adelbertus Vrouwenkontakt, lezing Bijna Thuis
Huis Santpoort
Oud-Hollandse spelletjesmiddag, de Bolder
Feestelijke avond, de Bolder
Bijbelgroep, pastorie Engelmunduskerk
Aktiva, gourmetavond
Taizégebed in de Adelbertuskerk
Oecumenische leeskring, de Bolder

01-03
07-03
11-03
11-03
12-03
19-03

14.00 uur
14.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
15.00 uur

Bijbelgroep, pastorie Engelmunduskerk
Oecumenische leeskring, de Bolder
O.K. Mannenclub, lezing Antarctica
Adelbertus Vrouwenkontakt, lezing past. Frede
Aktiva, lezing imker en bijenvolk
Gezellig samenzijn 75+, Restaurant Augustus
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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 12 februari 2014 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 24 februari 2014.
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