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Aan het volk van God bij
Sint Adelbertus en Sint Engelmundus . . . . .
Vrolijk Pasen.
Dat is een heel gebruikelijke wens in deze dagen.
Ik moet zeggen: ik heb er altijd een beetje moeite mee gehad, want het
klinkt zo oppervlakkig. Zoiets als ‘prettige feestdagen’.
En wat zég je dan eigenlijk? Wat wens je iemand dan toe?
Ik ben meer van ‘zalig Pasen’.
Of eventueel ‘gezegende Paasdagen’.
Dat klinkt wat stemmiger, serieuzer.
Want Pasen is een serieuze zaak, toch?.....
Tot ik bij mezelf dacht: wat is er eigenlijk zaliger dan vrólijkheid?
En kun je in een meer gezegende staat zijn dan wanneer je vrólijk bent?
Is vrolijk niet een ander woord voor ‘opgewekt’?
En dat is toch wat we vieren: Jezus ópgewekt uit de dood!
Nee, eigenlijk is ‘Vrolijk Pasen’ een prachtige wens.
Sta op!
Laat je opwekken uit je misère en kijk het leven vrolijk aan.
Dat zou ik ons allemaal toewensen.
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En toch blijft het ingewikkeld. Misschien wel omdat Pasen zelf ingewikkeld is. Moeilijk uit te leggen. Moeilijk te geloven ook.
Een dode die leven vindt door de dood heen. Daar kun je met je verstand
niet bij. Dan is Goede Vrijdag met zijn lijden en dood beter voorstelbaar.
Daar word je niet vrolijk van, maar het is wel beter te snappen. In Syrië
is het al meer dan twee jaar lang Goede Vrijdag. En als je pijn hebt of je
bent bang dat je niet meer beter wordt, ja dan voelt het leven óók als
Goede Vrijdag.
Op de tv zal er ook dit jaar weer ‘The Passion’ worden uitgezonden,
dat muzikale spektakel waarin het lijden van Jezus als het ware in ónze
wereld wordt neergezet .
Ik hoorde mensen vorig jaar zeggen: “Er werd zo mooi gezongen,”.
“En,” belangrijk ook, “het was net echt.” Net echt, omdat we ons eigen
leven in het lijdensverhaal van Jezus kunnen herkennen. Maar óók net
echt omdat we wellicht ons eigen lijden kunnen herkennen.
Het is dan net echt. Omdat het lijden zo herkenbaar is.
En ook omdat je je afvraagt: waarom? Waarom moet ik ziek worden?
Waarom moet ik een lief mens kwijt raken? Dat heb ik toch niet
verdiend!
Die vraag – we weten dat er geen antwoord op is, en toch dringt hij zich
op. Die vraag dringt zich óók op als we Jézus zien lijden.
Waarom? Er was toch niets kwaads in hem!
‘Lam Gods, dat zo onschuldig,
zo moedig en geduldig,
aan 't schand'lijk kruishout lijdt,
Ja 'k weet, dat Gij onschuldig zijt!...’
Zeker, er zijn allerlei theologische antwoorden gegeven op de vraag
waarom de Mensenzoon moest worden uitgeleverd en gekruisigd.
Maar ik denk: met je hart kun je dat eigenlijk niet meemaken. Jezus heeft
zijn lijden niet verdiend. Wíj hebben ons lijden ook niet verdiend – ook
al is geen van ons zonder zonde. We krijgen het op ons bordje, de één
meer, de ander minder. Het is heel menselijk om je daartegen te
verzetten. En het is ook goed als het lijden je niet klein krijgt. Maar
onvermijdelijk krijgen we wel een portie te dragen.
Laatst zei een oudere dame tegen mij:
“Jezus moet zijn kruis dragen, net als ik, het is niet rechtvaardig, maar ik
kom er niet onderuit, net als hij. En… Jezus komt zo wel heel dichtbij. Hij
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is zo wel heel herkenbaar en nabij in mijn eigen lijden. Ik ben niet
alleen…”
Ik ben niet alleen.
Het is die ontdekking die een straaltje licht werpt op het lijden. Eventjes
is het niet alleen maar donker. Lijkt zich een weg te openen voor haar
voeten. Om voetje voor voetje te gaan.
Met vallen en opstaan – letterlijk en figuurlijk – in de richting van het
licht.
Kan dat dan?
Wordt het nog wel wat met me?
Is het wel een betrouwbare weg?
Die vragen laten zich alleen beantwoorden als je de weg gaat. Je mag
best wankelen. De stevige pas komt geleidelijk aan wel.
We zijn daarmee in goed gezelschap.
Want die wankelmoedigheid zien we ook bij de vrouwen bij het graf en
de leerlingen. Eerst is er alleen maar verwarring en ongeloof. Ze lopen
een beetje heen en weer. En eerst zien ze alleen maar een zwart gat als ze
dat graf inkijken. Een leegte, niets. Maar dan komt langzaam de
verwondering. De herinnering aan Jezus’ woorden: “Moest de
Mensenzoon niet worden uitgeleverd en gekruisigd, en uiteindelijk op
de derde dag uit de dood opstaan!”. Die woorden krijgen nu pas
betekenis voor hen. Wat zoeken we het leven bij de doden! Jezus is niet
hier in dit graf. Hij is uit de dood ópgewekt.
Ik wil maar zeggen: wankelen is niet verkeerd. Als we maar wel in
beweging komen. En in Pasen zit een ongehoorde drijfkracht. Pasen is
een geheim waar eigenlijk geen woorden voor zijn. We stamelen maar
wat. Een liedje van verlangen dat iemand ons ziet in ons hart en ons
liefheeft.
Verhalen over uittocht uit slavernij, de vrijheid tegemoet.
Uittocht uit lijden en dood, het leven tegemoet. Van het donker naar het
licht. Van moedeloosheid naar vertrouwen.
Ja, uiteindelijk is dat wat Pasen ons schenkt: vertrouwen.
De werkelijkheid wordt niet minder hard. En toch mogen we ons in die
harde werkelijkheid geborgen weten, gezien, bemind. Pasen zet ons
leven in het licht van die geborgenheid. Pasen wekt ons op om zo in het
leven te staan. Een vrolijk feest.
Ik wens u een opgewekt, een vrolijk en een zalig Pasen!
Robert Frede, pastoor
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Rooster van kerkdiensten
06-04
10.00 uur
10.00 uur
09-04 09.00 uur
19.00 uur
12-04 19.00 uur

13-04
10.00 uur
10.00 uur
14-04 19.30 uur
16-04 09.00 uur
19.00 uur
17-04
19.30 uur
19.00 uur
18-04
15.00 uur
19.30 uur
19.00 uur
19-04
20.30 uur
21.00 uur
20-04
10.00 uur
10.00 uur
21-04

5e zondag van de veertigdagentijd
– Iudica (blz. 75)
H. Adelbertus
H. Engelmundus, kinderkerk
eucharistie
H. Engelmundus
oecumenisch avondgebed in de veertigdagentijd in
PKN Engelmundus in Velsen-Zuid
voorbereidingsdienst van boete en vergeving
voor het begin van de Goede Week
H. Engelmundus
Palmzondag – begin van de Goede Week (blz. 74)
H. Adelbertus
H. Engelmundus, kinderkerk
wijding van de H. Olieën in de kathedrale kerk van de
HH. Anna en Maria te Haarlem
eucharistie
H. Engelmundus
oecumenisch avondgebed in de veertigdagentijd in
PKN Engelmundus in Velsen-Zuid
Witte Donderdag (blz. 91)
H. Adelbertus
H. Engelmundus
Goede Vrijdag (blz. 96)
Kruiswegmeditatie
H. Engelmundus
Gebedsdienst
H. Adelbertus
H. Engelmundus
Paaswake (blz. 107)
H. Adelbertus
H. Engelmundus
1e zondag van Pasen
– Resurrexi A (blz. 116)
H.Adelbertus
H.Engelmundus, kinderkerk
maandag in de Paasweek (blz. 118)
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10.30 uur
23-04 09.00 uur
26-04
27-04
10.00 uur
10.00 uur
29-04
19.30 uur
30-04 09.00 uur
03-05 19.00 uur

04-05
10.00 uur
10.00 uur
07-05 09.00 uur

11-05

10.00 uur
10.00 uur
14-05 09.00 uur
17-05 19.00 uur

18-05

16.00 uur

H. Adelbertus
(aansluitend O.K. Volleybaltoernooi)
eucharistie
H. Engelmundus
géén completen
2e zondag van Pasen
- Quasimodo Geniti – “Beloken Pasen” A(blz. 121)
H. Adelbertus
H. Engelmundus, kinderkerk
oecumenisch Taizégebed
H. Adelbertus
eucharistie
H. Engelmundus
vesper
H. Engelmundus
3e zondag van Pasen
– Jubilate A (blz. 123)
H. Adelbertus
H. Engelmundus, kinderkerk
eucharistie
H. Engelmundus
4e zondag van Pasen
– Misericordia Domini –
“zondag van de goede herder”(blz. 126)
H. Adelbertus
H. Engelmundus, kinderkerk
eucharistie
H. Engelmundus
vesper
H. Engelmundus
5e zondag van de veertigdagentijd
– Iudica (blz. 128)
Pontificale viering van “50 jaar parochie van de H.
Adelbertus”
H. Adelbertus, Engelmunduskerk gesloten
aansluitend receptie en BBQ
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RONDOM DE
ADELBERTUSKERK

Bij de vieringen
Zaterdag 12-04 is er om 19.00 uur de viering van boete en vergeving ter
voorbereiding op de Goede Week en het hoogfeest van Pasen in de kerk
van de H. Engelmundus.
Zondag 13-04 begint met de viering van Palmzondag de Goede Week.
Mochten uw (klein-)kinderen die dag mee naar de dienst komen, dan
zullen er palmpasenstokken gemaakt worden. Dus: Neem ze mee – het is
altijd een leuk moment zowel voor hen als ook voor de parochie.
Maandag 14-04 begint om 19.30 uur in de kathedrale kerk van de HH.
Anna en Maria in Haarlem de eucharistieviering waarin de H. Oliën
voor de parochies worden gewijd. Tijdens de doop maar ook bij de
ziekenzalving spelen zij een belangrijke rol. Het is altijd mooi om met
een groter groepje aan deze indrukwekkende viering deel te nemen.
Donderdag 17-04 herdenken we tijdens de eucharistieviering op Witte
Donderdag het laatste avondmaal van Jezus met zijn leerlingen. In de
klassieke katholieke theologie wordt daarin de instelling van de
eucharistie gezien.
Vrijdag 18-04 gedenken we tijdens een sobere gebedsdienst in een verder
stille en onversierde kerk het lijden en de dood van Jezus om op
Zaterdag 19-04 tijdens de Paaswake zijn verrijzen te kunnen vieren. De
Paaswake begint om 20.30 uur, donker is het wellicht nog niet maar de
schemer van de nacht waar het “Licht van Christus” doorheen breekt zal
er zeker zijn.
Ook op maandag 21-04, paasmaandag zal er dit jaar een eucharistieviering in de Adelbertus zijn omdat vlakbij, in de Sporthal Oost, het
jaarlijkse oud-katholieke volleybaltoernooi wordt gespeeld. De dienst
begint dan om 10.30 uur en zal door O.K. sporters uit den lande worden
bezocht.
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Koffiedrinken
Er is koffiedrinken na de kerk op zondag 06-04 en 13-04, na de Paaswake
op 19-04, op Paaszondag 20-04 en tenslotte op 04-05.
Collectes en andere bijdrages
De veertigdagentijd staat in het teken van het landelijk project voor de
veertigdagentijd . Dit jaar richt de aandacht zich op fruitgaarden in
Oeganda, een project van de oud-katholieke missie Sint Paulus in samenwerking met anglicaanse zusterorganisaties. U kon in het vorige
kruispunt meer over dit project lezen.
De landelijke collecte voor de maand april wordt gehouden op zondag
27-04 en is bestemd voor de opleidingen in de oud-katholieke kerk. Het
Collegiaal Bestuur schrijft in de aanbeveling:
Een kerk die zich zelf serieus neemt, zal ook haar opleiding serieus nemen. Niet
alleen de veelzijdige toerusting van toekomstige ambtsdragers maar ook het
wetenschappelijk werk is daarbij belangrijk. Zowel voor het eigen verstaan als
voor de legitimatie naar de buitenwereld toe is het van levensbelang dat er op
gezette tijden wetenschappelijke publicaties over het oud-katholicisme in de
brede zin het licht zien. Het seminarie kost geld, veel geld, dat maar ten dele
door de overheid ter beschikking wordt gesteld. Naast bijdragen in de tekorten
door verschillende kerkelijke fondsen is uw steun daarom hard nodig. Uw
bijdrage in de collecte van april is van blijvende betekenis. Dank daarvoor.
Uw kerkbestuur sluit zich bij deze aanbeveling aan.
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).
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Uit de Adelbertus-pastorie
Op 31-08 a.s. verloopt het mandaat van onze kerkmeester Johannes van
Riessen. Johannes zit dan 9 jaar in het bestuur, het laatste jaar al met en
dispensatie van de bisschop van Haarlem, omdat het niet verstandig
leek om in deze fase van samenwerking/fusie met de Engelmundusparochie het bestuur te verlaten. Johannes wil nu graag het bestuur
verlaten omdat hij zowel in zijn werk als ook (en met name) in zijn
studie theologie zijn volledige energie nodig heeft.
Het gecombineerde kerkbestuur is tamelijk omvangrijk (“het lijkt net een
gemeentevergadering..” zei een bezoeker uit een andere parochie die ons
kwam adviseren eens) en we zijn dan ook aan het denken over een
toekomstige samenstelling van het bestuur, te meer omdat ook andere
kerkmeesters op een gegeven moment aan het einde van hun
bestuurstermijnen komen.
U begrijpt het al: We zijn als kerkbestuur op zoek naar een aanvulling
maar dat kan ook op termijn zijn. Als u denkt dat het wel iets voor u is,
spreek dan met mij of een van de kerkmeesters. Wij kunnen dan bekijken
wat de mogelijkheden zijn, zowel van u als ook van het bestuur. Zonder
een werkend kerkbestuur komt het functioneren van onze parochie in
het gedrang: Dat wil toch niemand?
De parochie moest afscheid nemen van Lena Blok-Krab die op 88-jarige
leeftijd in De Moerberg overleed. We herinneren haar als een
meelevende parochiane en lid van het Adelbertus Vrouwenkontakt.
Haar gedachtenis zij ons een zegen!
Mirjam de Ronde-Visser is zoals reeds gemeld inmiddels naar
Kennemerduin in Heemstede verhuisd en probeert zich in haar nieuwe
levenssituatie te vinden. Mogen we haar ook verder samen met haar
familie in onze gebeden blijven gedenken!
De herinrichting van sacristie is inmiddels afgerond. Het lijkt wel een
totaal andere ruimte geworden! Nogmaals hartelijk dank aan de heren
van de onderhoudsploeg en de dame die de finishing touch gaf!
Pasen nadert nu gestadig.
Het werkbezoek aan onze parochie i.o. door onze bisschop op 17-03
heeft het kerkbestuur intensief bezig gehouden, zowel in de voorbereiding als ook in de uitwerking van de gevoerde gesprekken. In een
open en constructieve sfeer is over de toekomst van oud-katholiek
IJmuiden gesproken. Over zorgen uiteraard, maar ook – en dat lijkt mij
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belangrijker – over de kansen die we hebben. Behalve dat het over de
stoffelijke kant (geld en gebouwen) ging werd er ook gesproken over de
vraag waar we als geloofsgemeenschap willen staan. Uiteindelijk is het
natuurlijk dat waar het over gaat, het materiële staat ten dienste van ons
gelovig voortbestaan en niet andersom. De bisschop wil graag met de
parochianen in gesprek komen over zijn bevindingen. Let u derhalve
goed op de aankondigingen van een extra gemeentevergadering –
waarschijnlijk in mei.
We zullen dit jaar een Paaskaars, gemaakt door een kunstenaar, ten
geschenke ontvangen. De verhalen over het ontwerp hebben mij in elk
geval nieuwsgierig gemaakt – dus ik ben zeer benieuwd voor de
Paaswake. Mocht u belangstelling hebben voor de oude Paaskaars neem
dan contact op met het kerkbestuur zodat we kunnen zien wat we gaan
doen.
Ik wens u allen een goede voorbereiding op het hoogfeest van Pasen!
Vanuit de pastorie aan de Wilgenstraat,
Robert Frede, pastoor

Gemeentevergadering
Woensdag 2 april wordt de gemeentevergadering van de Adelbertus en
Engelmundusparochie i.o. gehouden.
U bent allen van harte welkom in het Adelbertuscentrum om 20.00 uur.
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RONDOM DE
ENGELMUNDUSKERK

Bij de vieringen
Zaterdag 12 april is de ‘Algemene Voorbereiding’ om 19.00 uur in de
Engelmunduskerk. Het is een viering van boete en verzoening, waarin
onder handoplegging en gebed aan een ieder die dat wil het sacrament
van de verzoening wordt bediend.
Dan begint de Goede Week op Palmzondag (13 april). Op zaterdag 12
april is er om 15.00 uur Palmpaasstokken maken in de Bolder. Stokken
en versiermateriaal zijn aanwezig. We bereiden ons voor op de viering
van Palmzondag de volgende ochtend. De eucharistieviering begint om
10.00 uur. Dan gaan we plechtig, met onze Palmpaasstokken de kerk in,
in een palmpaasprocessie. We lezen in die eucharistieviering ook het
lijdensverhaal van Christus.
Op maandag in de Goede Week (14 april) wijdt onze bisschop van
Haarlem, Dirk Jan Schoon, de zalfolie die wordt gebruikt bij de
catechumenenzalving, doop, vormsel, ziekenzalving, priesterwijding,
bisschopswijding en altaarwijding. Dit gebeurt in onze Kathedrale Kerk
te Haarlem (Kinderhuissingel 76) tijdens een eucharistieviering waar
heel het bisdom welkom is. Deze plechtige viering begint om 19.30 uur.
Ook vanuit onze parochie zullen vertegenwoordigers aanwezig zijn om
de olie mee te nemen naar de Engelmundus- en Adelbertuskerk.
Op woensdag (16 april) in de Goede Week vieren we – zoals iedere
woensdag – de eucharistieviering. Een moment van verdieping,
verheffing en verstilling.
Op Witte Donderdag (17 april) vieren we om 19.00 uur de instelling van
de H. Eucharistie. Jezus liet ons het sacrament van Brood en Wijn na, om
altijd bij ons te zijn wanneer wij met elkaar Brood en Wijn nemen, zodat
wij het Lichaam en Bloed van Christus kunnen ontvangen. Op het eind
van de viering wordt het altaar ‘ontbloot’, kaal gemaakt, vooruit-lopend
op en ter voorbereiding van de gebeurtenissen de volgende dag.
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Op Goede Vrijdag (18 april) gedenken we om 15.00 uur het lijden en
sterven van Jezus Christus in een kruiswegmeditatie.
En in de avond om 19.00 uur gedenken wij de dood van Jezus de
Christus die voor ons de poort naar het Leven werd. Het is een sobere,
ingetogen en tegelijk indrukwekkende dienst.
Na de stilte van Paaszaterdag (19 april) begint ’s avonds om 21.00 uur de
Paaswake. Het is een indrukwekkende dienst. We vieren de overgang
van dood naar leven (van duisternis naar licht en van slavernij naar
vrijheid). In deze Paasnachtwake ontsteken we het nieuwe licht dat een
héél jaar zal branden. Tevens hernieuwen we onze doopbeloften. De
Paasnacht is bij uitstek hét moment om als mens herinnerd te worden
aan het lidmaat zijn van de Kerk van Christus.
De hoogmis van Eerste Paasdag is om 10.00 uur. Op de tweede paasdag
blijft de Engelmunduskerk gesloten en vieren we samen in de
Adelbertuskerk, want op die dag is ook het Oud-Katholiek
Volleybaltoernooi in IJmuiden in de sporthal IJmuiden-Oost. Deze dienst
begint om 10.30 uur.
In de afgelopen weken hebben we van twee trouwe leden van onze
parochie afscheid moeten nemen. Op 16 februari is 8 dagen na zijn 85ste
verjaardag Anton Poppe overleden. Hij was de laatste vuurtorenwachter van IJmuiden. Al jaren leed hij aan een longziekte die hem nu
fataal werd. Het hoefde voor hem niet meer. Op 20 februari hebben wij
in het crematorium Westerveld afscheid van hem genomen. Moge hij
rust vinden in het licht van Gods aanschijn.
Weinige dagen later ging Cornelia Jobje Zwemmer, genoemd Corrie,
heen. Al jaren was zij ziek maar haar einde kwam dan toch plotseling.
Duizenden van pasgeborenen heeft ze in hun eerste dagen op deze aarde
in IJmuiden als kraamverzorgster geholpen. Haar zus Jans met wie ze
een leven lang is opgetrokken blijft in Velserduin achter. Moge zij rusten
in vrede.
Op zaterdagavond houden we in de Engelmunduskerk in het winterseizoen altijd een gebedsdienst. De ene keer een vesper (avondgebed), de
andere keer de completen (nachtgebed). Omdat het aantal deel-nemers
bij de completen erg laag is gebleven, hebben kerkbestuur en pastores
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besloten met onmiddellijk ingang met de completen te stoppen. De
vespers gaan gewoon door zoals in de rooster vermeld.
Wat daartegen wel bloeit zijn de korte vieringen op woensdagochtend
met achteraf het gezamenlijke koffiedrinken in de sacristie. Iedereen is
van harte uitgenodigd ‘to join the club’.
Van harte willen wij u uitnodigen voor twee avonden “Eten met onze
Vader”. In gezamenlijke organisatie ondernemen enkele vrijwilligers van
de Oud-Katholieke parochie van de heilige Engelmundus en de
Hervormde Gemeente IJmuiden-West (Nieuwe Kerk) de zogenaamde
“Bolderavonden”. Met veel inzet en gastvrijheid wordt een eenvoudige
en smaakvolle maaltijd geserveerd waarbij iedereen welkom is.
Aansluitend krijgen de deelnemers de gelegenheid elkaar verder te
spreken en te ontmoeten rondom een thema op de grens van
maatschappij, christelijk geloof en kerk. Deze keer staat het Onze-VaderGebed centraal. Wij stellen ons als doel mensen met elkaar in gesprek te
brengen over de wijze waarop zij bewust of onbewust in het leven staan.
Door te luisteren en/of mee te spreken herkennen we bij andere en
onszelf de vragen en gedachten die ons bezig houden.
Wanneer: donderdag 8 en 15 mei.
Tijd: om 18.30 inloop, 19.00 aanvang maaltijd.
Waar: De Bolder, Bloemstraat 124, Oud-IJmuiden.
Iedereen is altijd welkom!
Sinds enkele jaren houden we de leden
katholieke gemeenschap in de IJmond via
berichten uit de parochie op de hoogte.
worden opgenomen kan zich daarvoor
aanmelden fam.munch@planet.nl

en vrienden van onze oude-mail over events of andere
Wie graag in deze lijst wil
bij pastoor Harald Munch

Ten slotte wensen wij u een vastentijd die rijk aan
zegen is en een blij paasfeest.
Met hartelijke groeten,
pastores Harald en Martina Münch
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De parochie onderweg
Gebruikelijk is dat het Collegiaal Bestuur met zekere
regelmaat werkbezoeken organiseert die gebruikt
worden als beleidsinstrument met betrekking op het
thema ‘groei’. Zo ontving het kerkbestuur op
maandag 17 maart de bisschop van Haarlem mgr.
Dick Schoon, de secretaris van het Bisschoppelijk Bureau dhr. Emile
Verheij en namens de Financiële Raad dhr. Johan v.d. Laan. Tijdens zo’n
bezoek wordt uitgebreid stil gestaan bij de financiële verantwoording
van de parochie, het pastoraat, de ledenadministratie, beheer van
gebouwen en het bestuur in brede zin. Het mag duidelijk zijn dat het
proces om een vitale geloofsgemeenschap in de IJmond te zijn, hierbij
een belangrijk gespreksonderwerp was. In goede sfeer werd met de
bisschop het proces rond het Kaski-onderzoek besproken, waarbij
destijds een enquête is gehouden onder alle parochianen van 18 jaar en
ouder van de beide parochies. Om even op te frissen, het resultaat uit
onderzoek was:
1) Veel van de parochianen leven alleen. Dit aantal zal in de nabije
toekomst snel groter worden. Het pastorale aanbod moet hierop
aansluiten.
2) De parochianen willen met elkaar praten over existentiële thema’s.
Daarnaast zijn zij geïnteresseerd in de oud-katholieke kerkleer en –
geschiedenis. Een deel van de parochianen vindt dat hiervoor meer
aanbod gegenereerd moet worden.
3) Het kerktypen die de parochianen het meeste aanspreken zijn de
vierende kerk en een diaconaal centrum. Een vierende kerk is men al. De
kwaliteit van deze vieringen dient hoog gehouden te worden. Daarnaast
is er enthousiasme onder de parochianen voor andere vieringen, in de
eerste plaats een oecumenische viering.
Een diaconaal kerktype is voor de parochianen wenselijk. Uit het
kwalitatief deel van het onderzoek is gebleken dat de diaconale taak
echter nauwelijks aandacht krijgt. Deze zal dus moeten worden ontwikkeld. Onder een grote groep parochianen tot 60 jaar is de aandacht
voor een spiritueel centrum hoog. Wanneer we verder in toekomst
proberen te kijken lijkt het raadzaam meer aandacht te schenken aan dit
kerktype. Dit maakt de kans groter dat deze leeftijdsgroep aan de
parochies verbonden blijft.
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4) Een aparte doelgroep is die van de jongeren. Het is duidelijk dat de
parochianen hiervoor (blijvend) aandacht willen hebben. Er zal een
aparte strategie ontworpen moeten worden om jongeren van binnen en
buiten de parochie te blijven bereiken en mogelijk te interesseren voor de
oud-katholieke eigenheid.
5) De betrokkenheid van de leden bij de parochies is hoog. Het is
belangrijk om de betrokkenheid voor de toekomst vast te houden. Een
inzet van middelen om dit doel te bereiken is vooral zinvol voor de
groep tot 50 jaar. Deze groep is heel belangrijk als draagvlak voor de
toekomst van de parochies. Hierop is een plan voor relatiemanagement
noodzakelijk.
6) De parochianen willen zich ook meer dan nu naar buiten, naar de
samenleving en religieus geïnteresseerden richten. Hierop moet een p.r.en actieplan gemaakt worden.
7) Een overgrote meerderheid van de parochianen is optimistisch over
de positieve gevolgen van een verdergaande samenwerking tussen de
parochies. Het draagvlak voor verdere stappen in de samenwerking lijkt
gegarandeerd.
8) De meeste parochianen zijn overtuigd van de noodzaak om verder te
gaan in één gebouw, zonder dat dit nieuwbouw betreft. Er is een
duidelijke voorkeur voor toekomstige huisvesting in de Engelmunduskerk bij de leden van de Engelmundus, ook al is men zich bewust van de
hogere onderhoudskosten die daarmee gepaard gaan. De bereidheid van
de parochianen van de Adelbertusparochie om verder te gaan in de
Engelmunduskerk is een kwart. Maar een derde van de leden van de
Adelbertusparochie wil liever in de eigen kerk verder. De helft van de
parochianen is ook bereid extra bij te dragen voor het behoud van de
eigen kerk.
9) De parochies bevinden zich wat betreft de leeftijdsopbouw in een
precaire situatie. Over tien jaar zal het ledental fors zijn afgenomen.
Hierdoor is het noodzakelijk beslissingen omtrent gebouwen en
financiële middelen niet langer uit te stellen.
10) Tijdens de uitvoering van de enquête is duidelijk geworden dat het
adressenbestand van de parochies niet op orde is. Er zijn zeer
waarschijnlijk veel minder mensen lid van de oud-katholieke parochies
dan momenteel uit de lijsten blijkt. Het adressenbestand zal moeten
worden opgeschoond zodat er op basis van correcte aantallen beleid
gemaakt kan worden.
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Aan de bisschop werd verslag gedaan over de activiteiten die door het
kerkbestuur ontwikkeld zijn naar aanleiding van het onderzoek, hoe
deze zijn uitgewerkt en vorm gegeven. Belangrijk hierbij zijn de
standpunten van beide afzonderlijke gemeentevergaderingen. Deze
vormden de basis van een overeenkomst die in november 2012 met de
bisschop werd besproken. Hierin verklaarden beide parochies zich
volledig akkoord met de navolgende conclusies:
- Vanaf 1 januari 2013 één gemeenschappelijk kerkbestuur
- uitwerken van de 6 eerste conclusies tot een gewijzigd beleidsplan
- eventuele herinrichting van het kerkelijk werk op basis van het
beleidsplan
- verdergaande besluitvorming over de juridische samenvoeging van
beide parochies
Daarnaast werden de navolgende afspraken vastgelegd:
1. Per 1 januari 2013 worden beide kerkbesturen samengevoegd tot één
kerkbestuur, welk bestuurlijk leiding geeft aan de parochie van de
‘H.H. Adelbertus en Engelmundus i.o.’. Hierbij blijven de benoemingen
van de kerkbestuurders onverminderd van kracht.
2. De parochie van de ‘H.H. Adelbertus en Engelmundus i.o.’ zal na 1
januari 2013 in haar bestuursvergadering één postadres vaststellen.
3. Zolang er juridisch geen samenvoeging is, blijven beide financiële
administraties gescheiden en wordt de landelijke kerk verzocht de
parochie in oprichting te beschouwen als zijnde één parochie.
4. Portefeuilles met betrekking tot gebouwenbeheer blijven gescheiden.
Beleidsaspecten worden onderling in het nieuw samengestelde
bestuur verdeeld.
5. In de eerste bestuursvergadering na 1 januari 2013 zal door het
nieuwe kerkbestuur een voorzitter en secretaris worden gekozen.
6. De onderzoeksresultaten van het Kaski met betrekking tot ‘behoeften,
wensen en voorwaarden voor vitaliteit’ zullen qua uitwerking prioriteit
hebben, om deze vast te stellen in een nieuw beleidsplan.
7. Het beleidsplan zal de basis vormen voor een werkplan voor de
nieuw op te richten parochie, gericht op pastores, bestuurders,
vrijwilligers, parochianen en gebouwen
8. Eenmaal per 3 maanden zal terugkoppeling plaatsvinden aan de
Bisschop met betrekking tot de voortgang en resultaten van het
proces tot eenwording van de nieuw te vormen parochie. Elk half
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jaar zal de parochie i.o. tijdens de gemeentevergaderingen hierover
worden geïnformeerd.
9. Aan de hand van het werkplan zal de bisschop een personeelsplan
met betrekking tot de pastorale inzet uitwerken.
10. De uitwerking van het werkplan zal aanleiding zijn tot keuzes met
betrekking tot de gebouwen en het juridisch samenvoegen van de
parochie in oprichting. Dit moment, uiterlijk over twee jaar, zal
worden vooraf gegaan door een evaluatieve gemeentevergadering in
elk van beide (afzonderlijke) parochies.
Na november 2012 werden werkgroepen geformeerd om ideeën en
wensen nader uit te werken en te beoordelen op haalbaarheid en
realiteit. De aldus verkregen antwoorden vormen de basis van een
nieuw beoogd beleidsplan 2015 en verder. Daarnaast werd de bisschop
geïnformeerd over de extra ontwikkelde parochiële activiteiten,
waaronder die in het teken van het jubileumjaar zijn georganiseerd, de
ontwikkelde PR-activiteiten en het tweemaal per jaar verslag doen aan
de gemeentevergaderingen. Tot slot werd een beschouwing gegeven
over hoe het kerkbestuur aankijkt tegen de afsluiting van de maximaal
gestelde twee jaar om te komen tot een keuze met betrekking tot de
gebouwen en het juridisch samenvoegen van de parochie in oprichting.
Bij dit proces zal de parochie uitgebreid worden betrokken.
- 2 april, gemeentevergadering voor beide parochies in het
Adelbertuscentrum, waarbij het jaarverslag 2013 en een vooruitblik
2014.
- mei, gemeentevergadering voor beide parochies waarbij de
bisschop aanwezig is. Deze avond is een vervolg van het werkbezoek op 17 maart, waar nu niet gesproken wordt met het bestuur,
maar met de parochianen zelf.
- september, gemeentevergadering voor elk van de beide parochies
afzonderlijk, waar vragen kunnen worden gesteld met betrekking tot
de keuze die in november zal worden gemaakt over de parochie en
de gebouwen. Tevens gelegenheid om ideeën en meningen neer te
leggen.
- oktober/november, gemeenschappelijke gemeentevergadering met
betrekking tot de voorbereiding van de synode.
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-

november/december, gemeentevergadering voor elk van de
afzonderlijke parochies, waarbij een keuze wordt gemaakt en
vastgelegd.

Veel wijsheid zal in de komende maanden van ons worden gevraagd,
zodat wij tot een noodzakelijk afgewogen keuze in staat zijn. Om dit
proces goed te laten verlopen doen wij nogmaals een dringend verzoek,
namelijk om parochianen die mee willen werken in één van de
werkgroepen die gezamenlijk werken aan de basis van een nieuw
beleids- c.q. werkplan.
Opgave kan bij één van de pastores of kerkbestuursleden. Voor de data
van de gemeentevergaderingen verwijs ik naar de betreffende uitgaven
van het kruispunt.
Namens ons kerkbestuur,
Gert Jan v.d. Hulst
In memoriam
Op 88-jarige leeftijd overleed op zondag 02-03 in de Moerberg te
IJmuiden, Lena Blok-Krab, weduwe van Johannes Blok. De gebedsdienst
bij haar crematie vond plaats op vrijdag 07-03 in het crematorium
Westerveld in Driehuis.
Lena Blok was in haar goede jaren een meelevende parochiane die zich
op vele manieren met haar kerk verbonden voelde.
Ze heeft een actieve bijdrage aan het Adelbertusvrouwenkontakt
geleverd, waar zij bestuurslid was, en nam graag deel aan uitstappen en
reizen.
Op hogere leeftijd is zij met pastoor de Boer en een groep vanuit
IJmuiden naar de Filippijnen gereisd waar ze onder de indruk raakte van
het leven – maar ook de armoede – van de mensen aldaar.
Haar laatste jaren in De Moerberg zijn niet altijd gemakkelijk voor haar
geweest. Uiteindelijk is zij in volle overgave gestorven.
Moge zij leven in de vrede van de Heer!
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aan alle kinderen in de IJmond

Vind je het leuk om een palmpaasstok te maken?
En om het verhaal achter de palmpaasstok te horen?
Wanneer: Zaterdag 15 uur knutselen en zondag 10 uur processie.
Waar: De Bolder, Bloemstraat 124, Oud-IJmuiden,
palmpaasstokken maken met alles er op en er aan:
stokken timmeren, met gekleurd papier versieren,
snoepjes rijgen en een haan bovenop.
Iedereen is van harte uitgenodigd! Graag van te voren opgeven!
e-mail fam.munch@planet.nl
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JUBILEUMJAAR
Feestelijke kerkdienst en BBQ in de Adelbertuskerk op 18 mei
Tijdens een pontificale eucharistieviering op zondag 18 mei zullen we
herdenken dat het 50 jaar geleden is dat de parochie van de
H.Adelbertus door de toenmalige bisschop, mgr. Jacobus van der Oord,
werd opgericht.
Aansluitend op de dienst die om 16.00 uur begint is er na de receptie een
BBQ in de tuin van het Adelbertuscentrum als afsluiting van het
jubileumjaar.
Voor deze BBQ worden vanaf zondag 20-04 (Pasen) tickets voor de
deelname hieraan verkocht. De tickets kosten € 12, - en u krijgt hiervoor
de maaltijd en twee drankjes. Voor kinderen is de prijs € 6,--.
In de Adelbertuskerk kunt u de tickets kopen bij Jan en Leni KaremakerZonneveld, in de Engelmunduskerk bij Sandra Huitema-Gravemaker en
Sonja Gravemaker-Broek.
Bij vragen kunt u bij de genoemde verkopers terecht.
Terugblik Feestavond
In het kader van het jubileumjaar hielden we op 15 februari jl. met een
groep parochianen van beide kerken een gezellige avond. Deze avond
werd verzorgd door de Werkgroep.
Na ontvangst met koffie en wat lekkers konden we even een praatje met
elkaar maken. Hierna opende pastoor Robert Frede de avond. Hij
vertelde dat hij in zijn studietijd regelmatig met studiegenoten, waaronder bisschop Dirk Jan Schoon, naar IJmuiden kwam. In IJmuiden was
er in de kerk regelmatig iets te vieren, dus daar moest je dan bij zijn.
In het jaar van zijn aantreden als pastoor van de Adelbertuskerk was er
ook steeds wel iets te vieren in een van de beide kerken en dat bleef zo in
de loop der jaren. Hij heeft al een aantal feesten meegemaakt en nu dus
weer.
Vervolgens moesten de aanwezigen zich in 2 groepen verdelen.
De ene groep ging een voorstelling op het grote doek bekijken over het
vroegere IJmuiden. Ook oude foto’s van de kerken en allerlei bijbe- 19 -

horende aktiviteiten kwamen aan bod. Voor velen was dit allemaal heel
herkenbaar. Iedereen was vol lof over deze mooie presentatie.
De andere groep mocht zich te goed doen aan de oud-hollandse spellen.
Daar waren o.a. een haakse sjoelbak, een ballengooienbak, een weg
volgen via een spiegel, etc. Het viel niet altijd mee om het betreffende
spel tot een goed einde te brengen, maar het plezier was groot.
Vervolgens moesten de groepen wisselen.
Ook werd er tussendoor voortreffelijk voor een hapje en een drankje
gezorgd door het Bolderpersoneel.
En als afsluiter was er natuurlijk een quiz. We kregen allemaal een
feestelijk hoedje op. Het waren meerkeuze-vragen , die meestal
betrekking hadden op ons kerkelijk gebeuren. Vraag goed: hoedje op,
vraag fout: hoedje af, of andersom. Bij een fout antwoord moest men
zitten en mocht men niet meer meedoen. Uiteindelijk bleef er één
winnaar over. Degene die een echte fles IJmuidense borrel won was
Frans, de partner van pastoor Rober Frede.
Sonja Gravemaker besloot de avond en overhandigde namens de
jubileumcommissie een enveloppe met inhoud aan de Werkgroep.
Werkgroep heel veel dank voor deze supergezellige en goed
georganiseerde avond.
Namens de jubileumcommissie,
Jan en Leni Karemaker
Gezellig samen zijn 75+
En gezellig was het op woensdag 19 maart jl. in hotel-restaurant Augusta
aan de Oranjestraat in Oud-IJmuiden!
Een mooie plek om samen met zoveel mensen te vieren dat de oudkatholieke gemeenschap in de IJmond 125 jaar bestaat.
Augusta, gelegen tussen ons eerste kerkgebouw, het huidige Thaliatheater, gewijd en in gebruik genomen in 1890, en onze huidige
Engelmunduskerk aan de Kon. Wilhelminakade, die in 1907 gewijd
werd.
Vanaf half 3 kwamen de gasten binnen en zochten een plekje.
Tijdens de koffie of thee met een gebakje, heette Sonja GravemakerBroek ons van harte welkom. Ook bisschop D. J. Schoon en onze
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pastores R. Frede, H. Münch en M. Liebler-Münch waren aanwezig.
bisschop Schoon zei in zijn openingswoord, dat we hier in een hechte
oud-katholieke gemeenschap leven, heel anders dan de oud-katholieken
in Amsterdam. Wat de komende tijd betreft: we kunnen niet in de
toekomst kijken, maar we moeten er wel vertrouwen in hebben. Hierop
brachten we met elkaar een toast uit! Onder het genot van hapjes en
drankjes bij vele geanimeerde gesprekjes, vloog de middag om.
Hartelijk dank aan de dames, die deze middag mogelijk maakten!
We besloten de middag met het zingen van ‘Vader, bij ’t heengaan, geef
ons uwen zegen’.
Die zegen wensen wij U allen toe.
Betty Gouda-Glas
Voor de Werkgroep
Met betrekking tot het 125-jarig bestaan van de Engelmunduskerk heeft
de werkgroep een staaltje van vermaak-kunst geleverd!
Net de 3-Koningenavond geweldig verzorgd, en nu, kort daarna, een
complete feestdag van s ’morgens tot s avonds laat georganiseerd en ook
uitgevoerd!
En dan te bedenken dat deze groep (met dezelfde mensen) al tientallen
jaren u bedient van vele leuke, gezellige samenzijn.
Stelt u eens voor als deze werkgroep hiermee stopt, door welke redenen
dan ook, dan vallen vele gezellige, sociale festiviteiten weg. Wat blijft er
dan over…. Wie staat dan op? Wanneer worden zij na al die vele jaren in
het zonnetje gezet? Ze verdienen in ieder geval een dikke pluim!!
Wij hebben weer, zoals altijd, genoten van een zeer goed verzorgde
feestavond!
Gré en Jan Broek
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80 jaar
In 1916 werd, doordat er in
IJmuiden geen gelegenheid was
tot opbaren en de huizen in die
tijd erg klein waren, door de Hr.
P.Tol zijn huis in de Bloemstraat
ter beschikking gesteld om
overledenen in de voorkamer op
te
baren.
Zijn
huis
had
schuiframen, zodat de kist door
het schuifraam de kamer ingetild
kon worden. Hiervoor was mankracht nodig. Door vrijwilligers werd
toen de Oud-Katholieke Dragers Vereniging opgericht.
In maart 1934 ontstond uit de Oud-Katholieke Dragers Vereniging de
Oud-Katholieke Begrafenisvereniging IJmuiden.
De doelstelling van deze vereniging is:
Iedere Oud-Katholiek, die daartoe de
wens te kennen geeft, te doen uitvaren
in samenspraak met de nabestaanden
en de dienstdoende geestelijke. Deze
bepaling geldt tevens voor alle
inwonende gezinsleden. Voor de
dragers is het een eer om op deze
manier de eigen parochianen naar hun
laatste rustplaats te geleiden.
Wij herdachten op zondag 16 maart 2014 dit tachtig jarig bestaan, wat
wel uniek genoemd mag worden, met een Pontificale Hoogmis in de
Oud-Katholieke Heilige Engelmundus Kerk.
Bisschop D.J.Schoon ging in deze dienst voor.
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.... naar het Oud-Katholieken Congres

De Dagkaart!!!
Wanneer u niet in de gelegenheid bent het hele Congres dat van 18 t/m
21 september in Utrecht gehouden wordt bij te wonen, is het ook
mogelijk slechts een dag mee te maken. Voor de vrijdag en zaterdag
kunt u voor € 75,-- een dagkaart kopen. Op vrijdag bent u dan bij de
opening, kunt u deelnemen aan de workshops en aan het begin van de
avond wordt er een bezoek aan het museum Catharijne Convent
gebracht waar ook de avondmaaltijd aangeboden wordt. De zaterdag
mag eigenlijk niemand missen. 's Morgens is er een Talkshow in de
Janskerk, daarna ontvangt u een lunchpakket waarna er nog wel een
uurtje tijd is om even te shoppen of een terrasje te pakken in het centrum
van Utrecht.
Hoogtepunt van het Congres wordt de viering van 125 jaar Unie van
Utrecht zaterdagmiddag 14.30 uur in de Dom. Het is een geweldige
ervaring met geloofsgenoten uit alle landen van de Unie de eucharistie te
vieren. Alle bisschoppen van de Unie zijn daarbij aanwezig, speciale
gasten en het is zelfs de bedoeling dat een lid van het koninklijk huis de
dienst bijwoont. Na de viering is er volop gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens de receptie. Daarna is er een warm buffet met tot slot een
audio-visueel spektakel in de Pandhof van de Dom, een van de mooiste
binnentuinen van Nederland.
Is € 75,-- voor een dagkaart veel geld? Nee, dat is het niet! Een ticket voor
de musical "Soldaat van Oranje" kost € 129,-- en een kaartje voor een van
de komende wedstrijden van het Nederlands Elftal € 55,--. Wilt u 9
augustus naar Dutch Valley in Spaarnwoude dan bent u € 69,-- kwijt en
dat alles exclusief catering!
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U kunt uw dagkaart aanvragen op OKcongres2014.com via het
aanmeldingsformulier, niet vergeten de juiste dag te vermelden!!! Heeft
u geen internet vraag uw kinderen u aan te melden of kom bij ons langs!
Jaap & Wil Wijker

Beste iedereen,
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, IJmuiden
Voorafgaand is er om 10.30 uur een
kerkdienst in de Adelbertuskerk,
Sparrenstraat 46, vlak bij de sporthal.
Begin toernooi om 12:00 uur.
Prijsuitreiking
Doe gezellig mee: inschrijven kan op:
http://www.okkn-volleybaltoernooi.jouwweb.nl
Houd ons ook in de gaten op Twitter: @OKKNvolleybal
We zien jullie graag op tweede paasdag,
Het Volleybalcomité 2014
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Achtste Quasimodolezing
Donderdag 24 april 2014, aanvang 20.00 uur
Ste. Gertrudiskathedraal, Willemsplantsoen 2 te Utrecht.
Zijne Heiligheid Bartholomeus I Patriarch van Constantinopel
Faith and environment: an inspirational perspective
De oecumenisch patriarch verbindt in zijn denken en spreken theologie
met de zorg om de toekomst van de mensheid en de schepping. Dat leidt
tot een spiritualiteit, die gericht is op het behoud van de schepping
omdat die schepping een gave van God is.
De schepping neemt een centrale plaats in de heilsgeschiedenis. De
waardigheid van de mens en het respect voor de schepping zijn daarmee
onlosmakelijk verbonden. De menswording van God in Jezus betekent
niet alleen een herschepping van de mensheid, maar van heel de
schepping. Het behoud van de schepping heeft dan ook direct te maken
met onze omgang met God. Het gaat om de heiligheid (sacramentaliteit)
van de schepping.
Door zijn initiatieven, zoals het organiseren van grote conferenties over
duurzaamheid, heeft Patriarch Batholomeus I niet voor niets de bijnaam
‘De groene patriarch’ gekregen.
De toegang is vrij. Aanmelding is gewenst via het Bisschoppelijk Bureau,
Kon.Wilhelminalaan 3, 3818 HN Amersfoort.
buro@okkn.nl of telefonisch: 033-4620875.
Aan de lezing gaat een officiële ontvangst van de patriarch vooraf in een
pontificale vesper, die om 17.30 uur begint. U bent ook in deze
vesperdienst van harte welkom.
Amersfoort, Bisschoppelijk Bureau
Oud-Katholieke Kerk van Nederland
12 maart 2014
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COMMISSIE AANGEPASTE GEZINSDIENSTEN IJMOND
Op palmzondag 13 april a.s. wordt de vijfde dienst
in het seizoen 2013 - 2014 van de aangepaste
gezinsdiensten met het jaarthema : “Droom van
God” gehouden. Het thema van deze dienst is
”Een gedroomde Koning”.
Wij nodigen u van harte uit voor deze dienst in De Laurentiuskerk,
Fidelishof 30, IJmuiden. De dienst begint om 15.00 uur. De voorganger
is 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 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.
Na afloop van de dienst kunnen we met elkaar napraten onder het genot
van een kopje koffie/thee of een glaasje fris met wat lekkers.
Vervoersproblemen? De autovriendendienst staat paraat!
Neem hierover vóór 12 april a.s. contact op met mevr. R. de Vlieger van Zandvoort, tel. 0255 - 530210.
U bent van harte welkom om de dienst mee te vieren.
C.O.V. ‘IJmuiden’ zingt de Matthäus Passion van J.S. Bach
Ook dit jaar zingt de C.O.V. ‘IJmuiden’ de Matthäus Passion op vrijdag
11 april in de vertrouwde Nieuwe Kerk aan de Kanaalstraat 250 te
IJmuiden.
De kerk aan de Kanaalstraat gaat open om 18.45 uur,
Het concert begint stipt om 19.30 uur.
De toegangsprijs bedraagt € 28,-- en voor jongeren t/m 16 jaar € 12,00
(dit is inclusief consumptie!).
Voorverkoop: (ten zuiden van het Noordzeekanaal) bij Tineke
Zwanenburg tel. 0255-525693, (ten noorden van het Noordzeekanaal) bij
Joke Spruit tel. 0251-211612, via e-mail: kaartverkoop@cov-ijmuiden.nl
Zie ook de website: www.cov-ijmuiden.nl
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AGENDA
01-04
02-04
08-04
08-04

14.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

09-04
12-04
14-04
14-04

19.15 uur
15.00 uur
14.00 uur
19.30 uur

21-04 12.00 uur
24-04 20.00 uur
08-05 18.30 uur
15-05 18.30 uur
18-05 16.00 uur

Bijbelkring
Gemeentevergadering, Adelbertuscentrum
O.K. Mannenclub, lezing Breijderstichting
Aktiva, gezamenlijke avond met Adelbertus
Vrouwenkontakt in de Bolder
lering/catechisatiegroep, pastorie E
Palmpaasstokken maken, de Bolder
Oecumenische leeskring, de Bolder
Wijding van de H. Oliën in de kathedrale kerk
van de HH. Anna en Maria in Haarlem
Volleybaltoernooi met voorafgaand om 10.30 uur
kerkdienst in de Adelbertuskerk
Achtste Quasimodolezing te Utrecht in de
Ste. Gertrudiskathedraal
‘Eten met Onze Vader’ in de Bolder
‘Eten met Onze Vader’ in de Bolder
Pontificale hoogmis in de Adelbertuskerk met
aansluitend receptie en BBQ
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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 23 april 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 5 mei 2014.
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