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Aan het volk van God bij Sint Adelbertus
en Sint Engelmundus …
“Kan ik nou wel naar de kerk gaan? Ik ben jarenlang niet geweest, en
nu zou ik ineens gaan? Is dat niet hypocriet?”
Dat zei een mevrouw tegen me.
“Tsja,” zei ik, “ik weet niet wat u ervan verwacht.”
En zo ontspon zich een gesprek over geloven en wat dat betekent,
en hoe je er soms wel mee bezig bent en soms ook weer niet.
Onze conclusie was: “Nood leert bidden”, en nu wás ze in nood en
daarom wilde ze bidden. Bidden om haar hart te luchten, om uit te
roepen wat haar verscheurde. Bidden ook om iemand te hebben tot
wíe ze kon roepen, want alleen maar roepen tegen de storm en de
nacht, dat helpt niet. Je moet iemand tegenover je hebben, iemand die
je hoort.
Nood leert bidden. Dat is iets van alle tijden.
Dat deed Jona ook, toen hij in zee was gegooid en was opgeslokt
door de grote vis. En dat deed Petrus, toen hij voelde hoe sterk de
wind was en hij begon te zinken in het evangelieverhaal, waarin
Jezus over het water loopt en Petrus probeert het hem na te doen.
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Het verschil met nu is, dat mensen toen vrijwel allemaal wel in een
god geloofden tot wie ze zich konden wenden in hun gebed.
Dat is vandaag de dag niet meer zo. Zie die mevrouw over wie ik
vertelde, die zo lang niks aan haar geloof had gedaan – want ach, is
er eigenlijk wel een god? – en die nu ineens de drang voelde om te
bidden.
Omdat het water haar tot de lippen was gestegen, en omdat nood
leert bidden.
Kan dat wel? Is dat niet hypocriet?
Ik weet het niet.
Soms denk ik dat wij mensen net kinderen zijn. Kinderen die graag
hun eigen gang gaan – zónder dat vader of moeder er steeds bij is –
kinderen die buiten spelen en de wereld ontdekken, maar die – als er
iets mis gaat – snel naar huis rennen en om hun ouders roepen. Als
het goed is, ís vader of moeder er dan ook, om te troosten of te helpen, en zónder het verwijt dat het kind tot dan toe zijn eigen gang is
gegaan.
Zo zijn de meeste ouders: die laten hun kinderen hun eígen leven
leiden, en ze staan klaar als het nodig is. En wíj, wij zijn als die
kinderen, meestal.
We leiden ons leven en staan er niet bij stil waar we vandaan komen,
of waar we naar toegaan, of wie ons leven draagt.
Totdat ons leven door elkaar wordt geschud door een plotselinge
gebeurtenis – je wordt ziek of je raakt iemand kwijt, je voelt de grond
onder je bestaan wegzakken – en in je nood bid je: “God, help mij!”
Zou God ons dan antwoorden door te zeggen: “Eerst dacht je niet
aan mij, en nu moet ik voor je klaar staan? Vergeet het maar.”?
Nee.
“In mijn nood roep ik de Heer aan en hij antwoordt mij,” dat zegt
Jona in zijn nood.
Zoals Petrus, als hij begint te zinken, uitschreeuwt: “Heer, red mij!”
hopend op die hand die hem omhoogtrekt.
Nood leert bidden. En het is geen roepen in het luchtledige, geen
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schreeuwen tegen de nacht, tegen de storm.
Er komt antwoord.
De vis spuwt Jona op het strand, en Jona keert zich om, en geeft gehoor aan zijn roeping. Jezus strekt zijn hand uit naar Petrus, en hij
trekt hem omhoog uit het water, en hij keert veilig met hem terug in
de boot, waarna de wind gaat liggen.
Gaat het zo eenvoudig?
Ik denk niet dat het zo eenvoudig was, want ze hadden het allebei
flink benauwd.
Maar ergens hebben ze weer lucht gevonden, uitzicht, vertrouwen. En
het besef dat – hoe diep je ook zinkt – er een hand is die je omhoog haalt.
Kunnen wij dat ook ervaren? Misschien.
Wanneer we onze nood uitspreken, van ons hart geen moordkuil
maken en ons niet opsluiten in onszelf, maar ons hart laten spréken,
ja het misschien zelfs gewoon maar uitschreeuwen. Dan horen we in
elk geval onszélf in onze nood. En kunnen dan wellicht ook hopen
dat een ánder ons hoort, dat Gód ons hoort.
Niet dat God onze nood altijd wegneemt, maar dan zijn we er in elk
geval niet alléén mee.
Dan is er iemand die meedráágt en die zó voorkomt dat we wegzinken.
Nood leert bidden.
Dat zien we bij Jona, dat zien we bij Petrus.
En ook van Jezus zelf horen we verschillende keren in het evangelie
dat hij gaat bidden.
Oók uit nood? Wellicht.
Jezus stuurt zijn leerlingen op pad – de woelige wateren van het leven, de weg naar de overkant, weer of geen weer – de leerlingen
moeten gaan, zónder hun grote leider, en Jezus blijft achter.
Terwijl de leerlingen moeten oefenen in zelfstandigheid, blijft Jezus
achter om te bidden.
Dus hier óók nood die Jezus leert bidden?
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ROOSTER VAN KERKDIENSTEN
07-09

10.00 uur
10.00 uur

14-09

21-09

13e Znd. na Pinksteren (18 reeks A) (blz. 180)
H. Adelbertus
107e verjaardag van kerkwijding (blz. 557)
H. Engelmundus;
kinderkerk

10.00 uur
10.00 uur

Verheffing van het H. Kruis (blz. 538)
H. Adelbertus
H. Engelmundus;
kinderkerk

10.00 uur
10.00 uur

H. Matteüs, apostel en evangelist (blz. 540)
H. Adelbertus
H. Engelmundus;
kinderkerk

Het lijkt erop, maar dan de nood van de léérlingen – van óns dus.
Jezus bidt in ónze nacht en in ónze eenzaamheid tot God, opdat wij –
in de stormen van het leven – niet in vertwijfeling verzinken. Jezus
als onze voorspraak bij God – het is een soort voorproefje van Jezus’
betekenis na Pasen.
En zo kan hij in ónze nacht tot ons komen, óver het water heen, en
ons uitnodigen de dreiging te trotseren, ons niet door angst te laten
verlammen, maar óver het water te gaan, over het water van angst
en dood. En bij twijfel zijn hand te grijpen, ons aan die hand toe te
vertrouwen, een hand die ons draagt in onze nood.
“Ik roep tot de Heer, en hij antwoordt mij.”
Ik wens ons allen deze ervaring.
Robert Frede, pastoor
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28-09

10.00 uur
10.00 uur

30-09 19.30 uur
01-10
05-10

08-10
12-10

15-10
19-10

22-10

9.00 uur

10.00 uur
10.00 uur
9.00 uur

10.00 uur
10.00 uur
9.00 uur

10.00 uur
10.00 uur
9.00 uur

16e Znd. na Pinksteren
oecumenische viering van Schrift en Gebed in
de RK Engelmunduskerk in Driehuis
H. Adelbertus gesloten
oecumenische viering van Schrift en Tafel in de
PKN Ichthuskerk in IJmuiden
H. Engelmundus gesloten
oecumenisch Taizégebed
H. Adelbertus
H. Bavo, kluizenaar (eucharistie)
H. Engelmundus
17e Znd. na Pinksteren (22 reeks A) (blz. 189)
H. Adelbertus
“bloemendienst”
H. Engelmundus
kinderkerk
eucharistie
H. Engelmundus
18e Znd. na Pinksteren (23 reeks A) (blz. 191)
H. Adelbertus
H. Engelmundus
kinderkerk
eucharistie
H. Engelmundus
19e Znd. na Pinksteren (24 reeks A) (blz. 193)
H.Adelbertus
H.Engelmundus
kinderkerk
eucharistie
H. Engelmundus
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RONDOM DE
ADELBERTUSKERK

Bij de vieringen
Zondag 14-09 vieren we de feestdag van de Verheffing van het Heilig
Kruis, een oud kerkelijk hoogfeest dat herinnert aan de legende
waarin de H. Helena, moeder van keizer Constantijn de Grote, bij
haar bezoek aan Jeruzalem het Kruis waaraan Jezus werd gekruisigd
terugvond. Meer concreet is de dag waarschijnlijk de wijdingsdag
van de Heilig Graf-kerk in Jeruzalem in 335. Het was vroeger een
belangrijk hoogfeest en is dat in de Oosterse kerk nog steeds, vandaar dat het ook in onze kerkelijke kalender een voorname rol speelt.
Op zondag 21-09 vieren we dat Patrick de Koning 30 jaar en Marieke
van der Wel en Yeri Uitendijk 12,5 jaar misdienaar zijn. Alle drie
houden er niet van in de belangstelling te staan, maar het lijkt ons als
parochie belangrijk om toch onze erkentelijkheid voor hun trouw en
nauwgezet vrijwilligerswerk te tonen. Weest u dus allen welkom!
Zondag 28-09 blijft de Adelbertus gesloten omdat we zoals elk jaar
deelnemen aan de oecumenische viering van Schrift en Gebed in de
RK Engelmundus in Driehuis die in het kader van de “Vredesweek”
wordt gehouden. Met zoveel politieke brandhaarden in de wereld,
waarvan sommige ook relatief dichtbij ons eigen land is het gezamenlijke gebed om vrede belangrijker dan ooit.
Koffiedrinken
Er is koffiedrinken na de kerk op zondag 07-09, zondag 21-09
(misdienaarsjubilea), zondag 05-10 en op zondag 19-10.
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Collectes en andere bijdrages
De landelijke collecte voor de maand september wordt gehouden op
zondag 21-09 en is bestemd voor de zusterkerken in de Unie van
Utrecht:
Het actief meedoen aan internationale bijeenkomsten, zoals het Internationale O.K. Congres, zoals dat dezer dagen in Utrecht werd gehouden, of een
Theologenconferentie of het Lekenforum is lang niet voor alle kerken van de
Unie, en helemaal niet voor de Filippijnse zusterkerk, een vanzelfsprekende
zaak. Ondanks vele open grenzen kan een financiële barrière dan zorgen
voor isolement, terwijl men anderzijds ook teveel zelfrespect heeft om altijd
om subsidie te vragen.
Dankzij uw bijdragen aan de collecte voor onze zusterkerken kan de kerk op
een bescheiden wijze zo nu en dan een helpende hand reiken, wij hopen dat
te kunnen blijven doen.
Op zondag 19-10 houden we de landelijke collecte voor de maand
oktober, bestemd voor Ontwikkelingssamenwerking. De aanbeveling
was nog niet ontvangen, let u derhalve goed op de afkondigingen
en/of kijkt u op de website van de bisschoppelijke commissie Sint
Paulus ( www.stpaulus.okkn.nl ).
Uw kerkbestuur beveelt beide collectes aan uw goedgeefsheid 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)
Informatieavonden over de PAROCHIE-FUSIE
Op maandagavond 01-09 en op maandagavond 13-10 biedt het kerkbestuur vanaf 20.00 uur een open inloopavond rondom de beoogde
fusie van de twee IJmondparochies aan. Het zijn geen gemeentevergaderingen in de strikte zin van het woord, maar er kunnen vragen
gesteld worden die kerkbestuursleden proberen te beantwoorden, en
er ligt al een groot deel van de relevante stukken ter inzage.
De eerste avond wordt gehouden in De Bolder, de tweede in het
Adelbertuscentrum.
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BELANGRIJKE DATUM!
Maandag 20-10 worden er twee afzonderlijke gemeentevergaderingen
over de voorgenomen fusie van de IJmondparochies gehouden. Op
deze avond wordt het (nog te formuleren) voorstel van het kerkbestuur ten aanzien van een mogelijke fusie van de parochie van de H.
Adelbertus met die van de H. Engelmundus in stemming gebracht.
Aansluitend zal de bisschop van Haarlem daarover een beslissing
nemen.
De gemeentevergadering voor de H. Adelbertus begint om 20.00 uur
in de Adelbertuskerk. Het kerkbestuur rekent op uw aller aanwezigheid.
Graag dus reeds nu deze datum reserveren!
Uit de Adelbertus-pastorie
Tijdens de zomer moest de familie Donker afscheid nemen van de
pater familias, Piet Donker, die op 23-07 na een korte periode van
ziekte op de leeftijd van 89 jaar in het Kennemergasthuis overleed.
Piet Donker was een trouwe vriend van de parochie, die hij op vele
manieren ondersteunde. Op 29-07 vond in aanwezigheid van vele
parochianen de crematieplechtigheid op Westerveld in Driehuis
plaats. We wensen zijn familie en in het bijzonder zijn vrouw Bien
Donker-de Wilde en hun kinderen sterkte bij het verwerken van dit
verlies. Moge hij rusten in de vrede van God!
Oud-bisschop Teunis Johannes Horstman overleed op 12-08 op de leeftijd van 87 jaar in Alkmaar. De uitvaart vond op 18-08 te Egmond
plaats. Zijn gedachtenis zij ons tot zegen!
Het kerkelijke leven gaat na de zomerpauze geleidelijk weer opstarten – al ligt er voor mij en Frans nog een vakantie in het verschiet.
Graag wijs ik u dan ook op de verschillende bijzondere kerkdiensten
in september en ook op de Taizévieringen die weer zullen starten
(telkens op de laatste dinsdag van de maand om 19.30 uur).
In dit KRUISPUNT vindt u ook aankondigingen voor de diverse
activiteiten die op beide locaties (A en E) weer beginnen.
8

Inhoudelijk zal een bezinning op de toekomst van de parochies in de
IJmond in het centrum (moeten) staan. In oktober is de beslissende
gemeentevergadering (20-10) maar daarvoor zijn er twee inloopavonden waar reeds veel informatie ter beschikking zal staan (01-09
en 13-10). Het geheel wordt ook door de bisschop nauwlettend gevolgd. Hij zal het kerkbestuur in september bezoeken.
Het moge duidelijk zijn dat het voor het kerkbestuur maar ook voor
mij als uw pastoor spannende tijden met moeilijke beslissingen zijn.
Tegelijk is het ook zo dat we een goede basis moeten leggen onder de
toekomst van onze parochie. Het jubileumjaar heeft getoond dat er
veel kracht in de parochie zit – tegelijk ook dat we er hard voor moeten werken, zeker als het geen feestdag is maar een gewone zondag.
Maar: Ik geloof in de oud-katholieke IJmond!
In september viert de Unie van Utrecht haar 125 jarig bestaan en
vindt het Internationale Oud-Katholieken Congres plaats in Utrecht.
Het zou mooi zijn om daar ook mensen uit IJmuiden te ontmoeten.
Voor de jubileumkerkdienst op 21 september zijn echter wegens de
grote belangstelling toegangskaarten verplicht.
Deze zijn zolang de voorraad strekt kosteloos en aan te vragen via
vieringdom@okcongres2014.com of bij Wil Wijker-Vis, tel.: 023 –
5387658.
Zelf zullen we gasten hebben en zeker aan het Congres deelnemen.
Ik wens u allen goede dagen in en om de IJmond, vanuit de pastorie
aan de Wilgenstraat,
Robert Frede, pastoor
In memoriam Wil Ham-Rol
Op 05-07 overleed in het Kennemergasthuis in Haarlem toch nog vrij
plotseling Wil Ham-Rol, weduwe van Teun Ham, op de leeftijd van
78 jaar. Wil en Teun Ham samen waren jarenlang de spil van talrijke
functies in de Adelbertuskerk en het Adelbertuscentrum. Na het
overlijden van Teun was het voor Wil moeilijk om de draad weer op
te pakken, ook omdat zij van zwakke gezondheid was. De laatste
jaren leefde zij teruggetrokken op het Sam Vlessinghof in IJmuiden.
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Op donderdag 10-07 vond de gebedsdienst bij haar crematie op
Westerveld in Driehuis plaats.
Moge zij rusten in de vrede van de Heer!
Pastoor Frede met vakantie
Vanaf dinsdag 23-09 tot en met zondag 12-10 is pastoor Frede met
vakantie. In voorkomende gevallen ligt de vervanging in pastorale
noodsituaties in handen van de pastores Martina Liebler-Münch en
Harald Münch (tel. 0255-515260).
Oecumenische koffieochtenden in drie kerken
Begin dit jaar startten de PKN Engelmundus in Velsen-Zuid, de OK
Adelbertus in IJmuiden-Oost en de RK Engelmundus in Driehuis een
nieuw project met de “oecumenische koffieochtenden”. Uit gesprekken was gebleken dat er in de drie gemeenten behoefte was aan een
laag-drempelig ontmoetingsmoment voor, met name, ouderen. Om
het dagelijkse ritme of de eenzaamheid te doorbreken waarmee veel
ouderen geconfronteerd zijn. In de oud-katholieke parochies in
IJmuiden deed het Nijmeegse onderzoeks-instituut KASKI onderzoek naar de toekomst van de parochies. Daaruit kwam ook naar
voren, dat veel mensen een dergelijke mogelijkheid voor ontmoeting
wensten. In de PKN Engelmundus had lang zo´n koffieochtend bestaan en ook bij de RK parochie was er belangstelling.
Na een half jaar kunnen we zeggen dat de koffieochtend maar gedeeltelijk is, wat beoogd werd: een ontmoeting van en met mensen
uit de verschillende gemeenten. Men gaat gewoon naar zijn eigen kerk
en slechts enkelen gaan ook bij de anderen een kijkje nemen.
Bij de start is afgesproken een jaar vol te maken en dan te evalueren.
Uit eigen ervaring kan ik u wel verzekeren, dat het altijd gezellig is.
Graag wil ik u dan ook uitnodigen voor de volgende oecumenische
koffieochtenden op de donderdagen 11-09 (PKN Engelmundus),
09-10 (OK Adelbertus) en 13-11 (RK Engelmundus) van 10.00 uur
tot 12.00 uur.
U bent allen van harte welkom!
Robert Frede, pastoor
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RONDOM DE
ENGELMUNDUSKERK

Uit de parochie
In de zomermaanden ligt het gemeenschapsleven nogal stil behalve
in de eucharistievieringen die natuurlijk wel doorgaan. Terecht, want
in deze vieringen slaat het hart van onze gemeenschap. ‘Hier’ gebeurt het. Hier mogen we Gods nabijheid in ons leven ervaren.
Op zondag 20 juli hebben Jan en Gerda Blokland tijdens de zondagse
eucharistieviering herdacht dat hun huwelijk 60 jaar geleden werd
ingezegend. We mogen er allemaal erg dankbaar voor zijn, want Jans
gezondheid was de afgelopen jaren niet altijd goed. Mogen ze Gods
zegen nog vele jaren met elkaar ervaren.
Ondanks zijn lange ziekbed kwam het moment dan toch onverwacht: op 14 juli is Arnold Haasnoot thuis vredig ingeslapen. De
familie heeft in besloten kring van hem afscheid genomen. Mogen
zijn echtgenote Nolly, zijn dochters Olga en Jacqueline, zijn schoonmoeder Corrie Gravemaker en alle andere familieleden en vrienden
zich in deze tijd door Gods heilige Geest gedragen weten.
Gré van Os heeft in de maanden juli en augustus verscheidene behandelingen ondergaan. Het middel was soms erger dan de kwaal.
Maar ondertussen zijn de dokters zeer positief over de toekomst.
Net op de valreep van het verschijnen van dit Kruispunt ontvingen
wij een minder leuk bericht. Onze koster Klaas Broek ontving het
bericht dat hij kanker heeft. De dokters zijn druk bezig voor hem een
behandelplan op te stellen. En dan is het afwachten.
Nee, we hoeven niet te wachten, we mogen hem in gebed aan de
goedheid van onze God toevertrouwen.
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Verderop in Kruispunt wordt een scala van activiteiten, variërend
van kinderkerk, jongeren in een klooster, mannenclub, Aktiva, een
historische filmavond tot hoogst belangrijke organisatorische beslissingen aangekondigd over de – gezamenlijke? - toekomst van de
beide IJmuidense parochies.
Daarnaast vestig ik uw aandacht op de bijeenkomst in De Bolder op
7 oktober, waar stagiair Age Kramer video´s laat zien van
geloofsgesprekken, zoals hij deze ook in onze parochie gaat voeren.
Voor 5 oktober staat bovendien de jaarlijkse bloemendienst gepland.
Let U alstublieft op de afkondigingen over plaatsen en tijden, waar
en wanneer U bloemen kunt brengen, en over de bestemming ervan!
Met hartelijke groeten en tot ziens,
pastoor Harald Munch
Een korte kennismaking met stagiair Age Kramer
Zoals in het vorige Kruispunt is aangekondigd, komt Age Kramer vanaf 1
september 40 weken stage lopen in onze parochie. Hierbij stelt hij zich voor:
Studenten aan het OK Seminarie lopen in hun tweede jaar stage bij
een parochie. Ik ben zo'n student en ik heb het geluk dat ik stage kan
lopen in IJmuiden. Voor mij is dat dichtbij, want ik woon in Egmond
aan Zee, waar ik ongeveer 20 jaar lector ben. Ik weet dus al wel het
een en ander over het reilen en zeilen van het kerkelijk leven. Maar
lector zijn is toch anders dan een gerichte kennismaking met een
parochie.
U zult me op veel plaatsen zien opduiken. Natuurlijk in de kerkdienst, maar ook bij activiteiten en vergaderingen. Ik ben al in gesprek met pastoor Harald Munch over wat ik het beste kan doen om
een goed beeld te krijgen van oud-katholiek IJmuiden. Ik zal daar
mijn naam, Age, eer aandoen en veel vragen. Pastoor Harald en ik
hebben ook besproken welke dingen ik het beste kan oefenen. Want,
eerlijk is eerlijk, ook al loop ik heel wat jaartjes mee, sommige dingen
12

zijn nieuw en dan moet je oefenen om het echt te kunnen. Ik zal dus
ook fouten maken en hoop dat u mij daarop wijst, dan kan ik weer
wat leren.
Ik ben vorig jaar begonnen met de studie aan het OK Seminarie. Het
was ruim vijfendertig jaar geleden dat ik regelmatig in de collegebanken zat (ik ben 59 jaar oud) en ik kan niet anders zeggen dat ik
het leuker vond dan ik dacht.
In mijn beroep heb ik me steeds beziggehouden met theologie en ge-loof, maar dan bij stukjes en beetjes. Ik heb bij de IKON TV gewerkt
en bij de Protestantse Kerk Amsterdam als trainer en coach om in de
kerk individuen en gemeenten te begeleiden.
In mijn studie kreeg ik vaak het gevoel dat puzzelstukjes op hun
plaats vielen.
Op dit moment werk ik bij de oudste organisatie voor Zending en
Ontwikkelingssamenwerking van Nederland, het Zeister Zendingsgenootschap. Mijn werk brengt me in aanraking met verre landen
zoals Suriname en Tanzania. Ik ontmoet mensen die soms heel anders denken en geloven dan ik zelf doe. En steeds weer is daar toch
ook een band. En als ik goed kijk, dan hangt die band samen met de
persoon van Jezus. Ik ben op een goed moment mensen gaan vragen
naar hun favoriete verhaal over Jezus en dat leverde heel vaak heel
mooie gesprekken op. Als mensen vertellen over Jezus, leer ik hen
kennen en leer ik tegelijk over mijn eigen geloof. Enkele voorbeelden
van deze gesprekken zijn overigens te zien op www.zzg.nl bij
video's.
In overleg met Harald heb ik het plan opgevat om ook in IJmuiden
mensen te vragen naar hun favoriete verhaal over Jezus. Ik wil die
gesprekken graag opnemen om ze later zelf nog eens terug te zien en
de inhoud wat beter tot me door te laten dringen. Ook dat is kennismaking met de parochie.
Maar, opnieuw in overleg met pastoor Harald, lijkt het me mooi om
die gesprekken ook te laten zien op een avond voor belangstellenden
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uit de parochie. Het is vaak heel kostbaar, dat heb ik geleerd in de
tijd dat ik in Amsterdam werkte, om elkaar te vertellen wat je gelooft. En om je dan als parochie te realiseren wat je eigenlijk aan
geloofsrijkdom in huis hebt. Het is goed om je actief in te zetten voor
de kerk, maar het is ook goed om met elkaar uit te wisselen waar je
de energie, de kracht, de Geest vandaan haalt om dat werk te doen.
Het is mooi en verrijkend om dat van elkaar te horen.
Ik wil deze korte schets van wie ik ben, wat ik kom doen en waar
mijn hart ligt, afronden met wat feiten. Altijd handig.
Ik ben getrouwd met Wilma Kramer (ja, de dirigent van de Seasingers), we hebben drie dochters van een eindje in de twintig (al
jaren het huis uit) en we houden erg van Frankrijk, omdat Wilma
docent Frans is op het Bonhoeffercollege.
Mocht u meer informatie nodig hebben, dan is een mailtje het handigst: age.kramer@gmail.com
Vriendelijke groet,
Age Kramer

De parochie onderweg
Langzaam verlaten wij de zomerperiode waarin velen van ons vakantie hebben gevierd. Zelf bezocht ik o.a. The Cotswolds in Midden-Engeland en Devon in Zuid-Engeland. Beide landstreken verschillen van elkaar, maar hebben een rijke historie en vele, eeuwen
oude kerken en abdijen gemeen. Niet al deze gebouwen zijn meer in
gebruik. Met name abdijen zijn veelal verlaten, in verval geraakt of
hebben een andere bestemming.
Van de in gebruik zijnde kerken valt op dat de meeste kerken open
zijn. De deur staat open voor allen die daar om uiteenlopende
redenen behoefte aan hebben. Niet alleen voor de toerist, maar ook
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voor de parochianen en de bezoeker die van de stilte van de kerk
gebruik wil maken voor bezinning en/of gebed.
Een neerslag daarvan vind je veelal in een opengeslagen boek waarin
verzoeken voor voorbeden kunnen worden gedaan. Namen worden
genoemd, ervaringen gedeeld en herinneringen opgehaald door
bezoekers die met de parochie banden hebben uit het verleden. Het
zijn notities die gemaakt zijn op alle momenten door de week heen.
Daarnaast valt in de Engelse kerken de ruimte op die men reserveert
om elkaar te ontmoeten en de gemeenschapszin levend te houden.
Soms een ruimte buiten de kerk, zoals bij ons De Bolder en het Adelbertuscentrum, maar meestal ook een ruimte binnen het kerkgebouw
zelf, waar tafels en stoelen staan, een keukenblok met benodigdheden om koffie en thee te verzorgen en serviesgoed te bergen.
De kerk straalt daarmee uit dat zij een centrum en een ontmoetingsplaats is voor de gemeenschap.
Met mijn gedachten bij de keuzes die we na de zomer gaan maken
voor een nieuwe vorm van vitale geloofsgemeenschap in de IJmond,
heb ik uit mijn vakantieherinneringen vastgehouden het belang van
gemeenschapsleven, en het belang van onze voorbeden. Twee belangrijke pijlers van het bestaan voor onze Oud-Katholieke parochie.
Zo zijn er in de afgelopen maanden vast ook bij anderen ideeën ontstaan en opgekomen om onze parochie met nieuwe impulsen vorm
te geven voor de toekomst.
Wij willen daar tijdens twee inloopavonden met u over praten:
op maandag 1 september vanaf 20.00 uur in De Bolder en
op maandag 13 oktober vanaf 20.00 uur in het A-centrum.
Samen kunnen wij ons voorbereiden op de gemeentevergaderingen
waarin wij gaan besluiten of wij samen op weg gaan als één parochie van de H.H. Adelbertus en Engelmundus met in het vizier een
vitale geloofsgemeenschap in en voor de IJmond, of dat wij alles bij
het oude laten.
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De GEMEENTEVERGADERINGEN zijn op 20 oktober a.s.:
- H. Engelmundus, aanvang 18.00 uur in De Bolder
- H. Adelbertus, aanvang 20.00 uur in het Adelbertuscentrum
Met deze gemeentevergaderingen sluiten wij een proces af dat in
2011 is gestart en waarvan de eerste piketpalen zijn geslagen met de
conclusies uit het Kaski-onderzoek van medio 2012.
Naar aanleiding hiervan heeft de Adelbertusgemeenschap verzocht
om een proefperiode van maximaal 2 jaar om zodoende tot zorgvuldige besluitvorming te komen. Het is goed geweest om elkaar hierin
te volgen en de tijd haar werk te laten doen voor de stappen die nu
zullen worden gemaakt.
Omdat de “gewone” kerkelijke agenda eveneens van belang is, wil ik
u vragen om voor de najaarsgemeentevergadering ter voorbereiding
van de synode te noteren:
10 november, Adelbertuscentrum, aanvang 20.00 uur.
Namens het kerkbestuur,
Gert Jan v.d. Hulst
DANKBETUIGINGEN
Lieve mensen,
De kerkdienst op zondag 20 juli is voor ons bijzonder feestelijk geweest, mede omdat we ons 60-jarig huwelijk vierden. Jullie aanwezigheid, de prachtige koorzang, de muziek, de hartelijke felicitaties –
dat alles heeft ons erg goed gedaan.
Hartelijk bedankt!
Jan en Gerda Blokland
Hierbij wil ik U allen bedanken voor de wijze waarop U heeft meegeleefd tijdens de ziekte en na het overlijden van Arnold.
Dit alles heeft mij gesteund in deze moeilijke tijd.
Nolly Haasnoot-Gravemaker
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* BOLDERBAZAR

- 24 & 25 OKTOBER *

Nog maar een paar weken dus en dan is het weer zover!!
De inmiddels landelijk befaamde Bolder Bazar gaat dan beginnen.
Samen met u hopen we er weer een feest van te maken.
Met een lekker sfeertje en - daar gaat het natuurlijk ook om - met een
mooie opbrengst.
De voorbereidingen zijn alweer in volle gang! Daarom willen wij u
vragen of u mooie kleding, cd’s, boeken of tweedehands spullen heeft, die u aan de bazar wilt geven om ze te verkopen. Dit is uw
kans om eindelijk die zolder en die schuur eens op te ruimen!
Liefst geen hele grote spullen zoals meubelen, maar spullen die
mensen graag zien op een rommelmarkt, en graag meenemen.
In het Kruispunt van volgende maand zal ik aangeven waar en
wanneer u uw gewaardeerde en kostbare goederen kwijt kunt.
De Agenda voor de voorbereiding en het voorprogramma:
Maandag 6 oktober 20:00 uur in de sacristie
Bijeenkomst voor de medewerkers. Wij bespreken dan het draaiboek
voor de Bazar.
Zondag 19 oktober na de hoogmis in De Bolder
De AFTRAP van de Bolderbazar met een matrixverloting die zal
worden beslist via ons Rad van Avontuur.
Denkt u er aan tijdig te reserveren voor de traditionele en oergezellige Bazarmaaltijd op zaterdagavond aan het einde van de bazar?
U kunt hiervoor kaarten reserveren bij Anita Kok (023-5386380).
We hebben nog een aantal lotenboekjes voor de Grote Verloting.
!! Maak ons los !!
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U kunt ons heel erg helpen door loten te kopen om ze door te verkopen aan familie en vrienden. Of natuurlijk om ze zelf te houden.
Elk boekje bevat 100 loten van € 0,50 per stuk.
O ja. Mocht u nog hele keukenlades vol punten van Douwe
Egberts hebben – neemt u ze dan binnenkort mee naar de kerk?
Of geeft u mij een belletje (06 – 20959406), dan haal ik ze bij u op.
Wij zijn ook erg blij met een gift in Euro´s voor de Bazar …
U kunt die overmaken op rekening NL56 RABO 0154 1643 48
ten name van OK Par H. Engelmundus.
Er is nog zoveel te vertellen, maar voor nu tot zover.
In het volgende Kruispunt meer…
Met groeten,
Namens de Bazarcommissie,
Jan Pieter Schoon, tel: 06 - 2095 9406
Vrouwenvereniging AKTIVA: Programma 2014-2015
17 september
15 oktober
19 november
17 december
21 januari
11 februari
18 maart
15 april
20 mei

Birgit Steijns Kindertherapeut
Jaarvergadering
Maaike Tromp wijnproeverij
Adventsavond
Kruidenvrouwtje
Gourmetavond
Johannes van Riessen
Gezamenlijke avond met Adelbertus
Vrouwencontact
Jaarlijks uitstapje

Namens het bestuur,
Ineke Gravemaker
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OUD-KATHOLIEKEN CONGRES loopt vol!
De belangstelling voor het congres van 18-21 september is groot.
500 deelnemers hebben zich al aangemeld, van wie velen uit het
buitenland.
Wij verwachten nog extra veel belangstelling voor de viering van 125
jaar Unie van Utrecht in de Domkerk op zaterdag 20 september.
Daarom is het congrescomité genoodzaakt ook voor deze viering met
toegangskaarten te gaan werken.
Toegangskaarten kunnen tot maandag 15 september aangevraagd
worden via e-mailadres vieringdom@okcongres2014.com
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.
Het aantal plaatsen is beperkt.
U krijgt per omgaande en per mail een toegangsbewijs toegestuurd,
dat u dient te tonen bij binnenkomst. En helaas geldt vol = vol!
Aan de aanvraag zijn geen kosten verbonden.
Zonder geldige congreskaart of bovengenoemde toegangskaart krijgt
U geen toegang tot de Dom.
Wie zich heeft aangemeld voor het congres hoeft zich voor de
jubileumdienst niet opnieuw aan te melden.
Aanmelden voor het hele congres, of voor een dag kan nog tot uiterlijk 10 september via www.okcongres2014.com
Jaap & Wil Wijker (tel.: 023 – 5387658)
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Kinderkerk: het eerste half jaar
We begonnen het nieuwe jaar op 5 januari met Drie Koningen in
onze eigen ruimte.
Met Maria Lichtmis zijn we in de kerk gestart en in processie naar
de Bolder gegaan.
De Kinderkerk heeft een eigen Vastenproject gekozen. De kinderen
hebben in spaarpotjes die eruit zagen als potloden, gespaard voor
een schooltje in de Filippijnen. Amy, die tijdens haar studie te gast
was bij pastoor De Boer, heeft daar nog familie en vrienden. Zij helpt
een vriendin, die daar onderwijzeres is. Haar schooltje was zwaar
getroffen door de tyfoon Haiyan met windsnelheden van 315 km per
uur. Het schooltje was wel geholpen met eerste schoolbenodigdheden, maar daar was dan ook alles mee gezegd. Een likje verf en de
boel verder opknappen, was nog hard nodig. Amy, nu lid van onze
oud-katholieke parochie in Den Haag, was helemaal ontroerd toen
wij aanboden haar te helpen.
Met Palmpasen heeft Amy onze dienst meegemaakt. De processie in
de kerk met onze zelf versierde Palmpaasstokken en, terug in de
Bolder, de viering van het Joodse Pesach met het verhaal van de uittocht uit Egypte en het eten van matzes.
Daarna heeft Amy aan de hand van dia´s aan ons verteld en laten
zien, hoe de kinderen in de Filippijnen naar school gaan. Heel anders
dan in onze scholen.
De kinderen hebben goed gespaard en ook veel parochianen hebben
meegeholpen. We hebben een bedrag van € 300 kunnen overmaken.
Amy en haar vriendin uit de Filippijnen hebben ons hiervoor hartelijk bedankt.
Met Pasen mochten de kinderen natuurlijk eieren zoeken in de kerk,
die ook dit jaar weer goed waren verstopt.
Na Pasen zijn we gestart met het kweken van plantjes met de bloemzaden van de DeKaMarkt. Deze hebben we met Pinksteren, na de
kerkdienst, verkocht. De opbrengst bedroeg € 56 en was voor de
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Kinderkerk zelf bestemd.
De laatste dienst voor de vakantie van de Kinderkerk hebben we op
een speciale manier gevierd. Wij zijn met de mama’s en een papa om
10 uur naar de kinderboerderij in Spaarnwoude gegaan. Daar hebben de kinderen heerlijk gespeeld en geklauterd. De ochtend hebben
we afgesloten met pannenkoeken eten, om op een feestelijk manier
afscheid te nemen van Ella, Anouk en Luna. Zij gaan voor een paar
jaar naar Canada. Sandra, hun mama, heeft voor het toetje gezorgd
en ons op ijs getrakteerd. We hopen dat ze zich snel thuis voelen en
een mooie tijd hebben in dat verre Canada.
Ja,…. en dan zit de eerste helft van het jaar er alweer op.
We beginnen de tweede helft van het jaar op zondag 31 augustus.
Wij zijn er klaar voor.
We hopen op veel kinderen, die er ook klaar voor zijn!
Namens de leidsters,
Nanda Tol
13 Jongeren in een klooster
Alleen voor het weekend van 10 – 12 oktober! En wel in Oosterhout.
Jongeren van 18 – 25 jaar met begeleiding van jongerenpastor Jutta
en pastor Robin.
Het programma is geschikt voor iedereen.
Aan de hand van een aantal bijbelverhalen gaan we in het weekend
op zoektocht naar ons eigen geloof.
Hoe sta ik daar nu in?
Wat vind ik moeilijk in het geloof?
Wat zijn uitdagingen?
Er is niets, wat je alleen goed of fout kunt doen. Iedereen kan meedoen en gaat dan met een ervaring rijker weer naar huis.
Kosten: € 45 (een bezwaar? raadpleeg Jutta)
Voor meer informatie http://okj.okkn.nl, of het vorige Kruispunt.
Aanmelden bij jutta@okkn.nl
Er is nog plaats!
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Programma 2014-2015 van Oud Katholieke Mannenvereniging
Het nieuwe programma van de OK Mannenvereniging ziet er voor
het komende seizoen als volgt uit:
9 september 2014 gaan wij een bezoek brengen aan de
Roofvogelboerderij, Kleihoogt 7, 2561 KV in Berkel Rodenrijs. Het is
interessant om grote roofvogels op je arm te hebben en ook om de
kunsten van de valken te zien. Uilen behoren ook tot het
programma.
De dames en ook andere belangstellenden zijn (tegen betaling, info
J. v. d. Laan, tel.: 0251-245027) bij deze gelegenheid ook welkom.
14 oktober 2014 gaat Jac. Zuurbier ons inleiden in de geheimen van de schaatssport. Hij gaat vertellen over het materiaal en de
culturele impact van deze meest populaire volkssport.
11 november 2014: Jan Wijker zal een wijn-proefavond presenteren.
9 december 2014 zal de heer R. de Beer een presentatie geven
over het kunstbezit van de OK Kerk en over met name over de paramenten van de kerk.
13 januari 2015: de gebruikelijke Nieuwjaarsavond met een
ouderwetse film over Velsen/IJmuiden.
10 februari 2015: Cees Borst gaat vertellen over Domotica, de
leer van het o.a. automatiseren ten behoeve van ouderen.
10 maart 2015: landschapsbeheerder Rinnegom komt ons wat
vertellen over schapen.
14 april 2015: Computer historica, gedoceerd door Cees Borst.
12 mei 2015: presentatie en rondleiding door Velsen en Velserbeek met zeer interessante wetenswaardigheden, en daarna eten
bij De Heeren van Velsen, Meervlietstraat 62, Velsen.
Namens het bestuur,
Johan van der Laan
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De Historische Kring laat van zich horen
....nou ja, eigenlijk van zich zien!!
Het ligt in onze bedoeling om op dinsdag 28 oktober 2014 te starten
met een serie filmavonden.
Er is aardig wat beeldmateriaal over het leven van de IJmuidense
parochie(s) aanwezig.
We hebben daarom het idee opgevat een paar avonden te organiseren waarin u kunt bekijken, wat er zoal is aan oude en nieuwere
herinneringen!!
Misschien wat veel na en tussen de fusievergaderingen, doch wellicht ook weer goed om samen met elkaar onze (toekomstige) wortels
te bekijken en wellicht te bepraten.....
De 1e avond is dus gepland op dinsdag 28 oktober a.s. in het Adelbertus centrum, zaal open voor koffie en thee om 19.30 uur, aanvang
programma 20.00 uur.
Gezellig napraten en herinneringen ophalen na afloop is natuurlijk
mogelijk met een drankje (tegen "Historische prijsch").
Bij succes, ofwel uw aanwezigheid in groten getale, willen we meer
avonden organiseren in Bolder en Adelbertuscentrum.
Mocht u thuis nog films en foto's hebben die u wilt afstaan, wij hebben een fanatiek foto/film "hervormer" , nl. Henk Groen, die wij natuurlijk zeer dankbaar zijn voor zijn aandeel in het geheel!
U kunt uw foto-/filmmateriaal kwijt bij de leden van de Historische
Kring, t.w.: Coen Tol, Annedien van der Meer, Johannes van Riessen,
Wil Wijker, past. Robert Frede en Mariska Donker.
Graag tot ziens op dinsdag 28 oktober!!
Mariska Donker
U komt toch ook?
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Teunis Johannes Horstman: nog zal ik juichen in de Heer
Bisschop van Haarlem van 1987 - 1994
Ik heb verstaan, Heer, wat Gij hebt gezegd,
Gij hebt mij vrees voor U in ´t hart gelegd,
Uw werk vervult mijn wezen met ontzag.
breng nu, o God, uw werken aan de dag:
toon deze tijd uw trouw, uw goedheid weer;
uw volk zal juichen om zijn God en Heer.
Woedt overal op aarde het geweld,
wordt nergens meer Gods Naam met eer gespeld,
maakt zich de macht van haat en afgunst groot,
brengt zij het leven enkel nog ter dood,
hoopt ook geen mens op ´t komend Godsrijk meer,
toch blijf ik juichen om mijn God en Heer.
En als het licht eenmaal zelfs duister wordt,
geen oogst op ´t land, de vijgenboom verdord,
geen levend water meer, geen brood, geen wijn -,
wanneer de schapen Gods verdreven zijn,
is er bij mensen geen verwachting meer;
nog zal ik juichen om mijn God en Heer.
´k Blijf daarom, tegen beter weten in,
mij richten naar het woord van het begin,
dat Gij ons, God der eeuwen, hebt gezegd:
´t verbond van trouw, van onverbreekbaar recht.
Gij, Heer, Gij zijt mijn kracht, mijn zekerheid;
ik juich om U in tijd en eeuwigheid.
Toen Teun Horstman tot bisschop gekozen werd, lazen hij en zijn vrouw
Lies net het bijbelboek Habakuk, een ´kleine´ profeet. Deze leefde in een verschrikkelijke tijd met overal, dichtbij en veraf oorlog en geweld, onderdrukking, verdrukking en dreiging van oorlog alsof God de mensen verlaten had.
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Habakuk bidt tot God, wijst Hem op alle rampen en belijdt ´en toch zal ik
juichen in de Heer´.
Deze belijdenis koos Horstman als zijn wapenspreuk. Koenraad Ouwens
schreef er bovenstaand bisschopslied (OKG 527) bij, dat nu, in onze tijd vol
dreiging, verdrijving, ellende en geweld geschreven kon zijn.
Om dit vaste vertrouwen en koppige geloof zouden we ons bisschop Horstman kunnen herinneren.
En om de tekst op zijn rouwkaart, dat hij ´in vrede is teruggekeerd tot
God, oorsprong, zin en doel van elk mensenleven´.
En om zijn troostwoord, toen zijn vrouw Lies overleden was ´we weten
naar Wie zij heengegaan is´.
Een blinde theoloog vergeleek Horstman eens met een eikenboom: groot,
sterk, met een geweldige stem, met beide benen op de grond en met een diep
onwankelbaar geloof. Het bisschoppelijke borstkruis van Horstman was
gevormd op de schors van een eik.
Fiete Smit-Maan

Geloof als inspiratie
Twee jaar geleden hielden de docenten van het Oud-Katholiek Seminarie een reeks lezingen voor geïnteresseerde parochianen en andere
belangstellenden.
Dit jaar organiseren onze kathedrale kerken in Utrecht en Haarlem ,
samen met het Seminarie weer zo´n reeks met dezelfde docenten. Zij
brengen aspecten van het oud-katholieke geloofsleven in verband
met onze maatschappelijke en persoonlijke actualiteit.
De lezingen zijn geschikt voor oud-katholieken om hun kennis van
het geloof op te frissen, en voor ´nieuwkomers´ om hun kennis te
vergroten en te verdiepen.
Hieronder zijn de data van de lezingen in Haarlem vermeld.
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De avonden beginnen steeds om 20.00 uur in de kathedrale kerk
van de H.H.Anna en Maria, Kinderhuissingel 76. Toegang is vrij.
De data van de lezingen in Utrecht: zie www.utrecht.okkn.nl
GELOOF ALS INSPIRATIE
Perspectieven op geloven met hoofd, hart en handen
in de Oud-Katholieke Kerk
29 september (Haarlem): drs. Wietse van der Velde
Marginaal geloof? De geschiedenis van een katholieke minderheid
De Oud-Katholieke Kerk van Nederland in historisch perspectief

3 november (Haarlem): dr. Mattijs Ploeger:
Dankbaar denken: “geloofsleer” als kritische levenshouding

Theologie als bron van spiritualiteit en sociale kritiek

1 december (Haarlem): prof. dr. Peter-Ben Smit:
De uitdaging van de ander: oecumene als maatschappelijk model
Over oud-katholiek oecumenisch engagement en internationale gemeenschap

2 februari (Haarlem) 2015: dr. Remco Robinson:
Geloof als praktijk: over de uitdaging van een “geaarde”
spiritualiteit
Over het gemeenteleven in oud-katholieke parochies

2 maart (Haarlem): dr. Koenraad Ouwens (onder voorbehoud):
Vieren om te leven: liturgie als oase en leidraad
Over de liturgie als bron van spiritualiteit en inspiratie voor het hele leven

13 april (Haarlem): prof. dr. Jan Hallebeek:
Recht om recht te doen: kerkelijk recht als navolging van Christus
Over inhoud, functie en uitdaging van het recht in de kerk

Organisatie: Oud-Katholieke Parochies Utrecht en Haarlem, Oud-Katholiek
Seminarie verbonden aan de Universiteit Utrecht. Zie:
www.utrecht.okkn.nl of www.haarlem.okkn.nl
26

Aangepaste gezinsdienst in IJmuiden
Op 7 september starten de aangepaste gezinsdiensten weer. Voor dit
seizoen is hetthema ´In Gods hand´.
Wij nodigen u van harte uit voor deze viering, die als thema heeft:
´God maakt andere keuzes´.
De dienst wordt gehouden in de Laurentiuskerk, Fidelishof 30,
IJmuiden en begint om 15.00 uur. Voorganger is pastoor Robert
Frede.
U kunt aan de collecte deelnemen door een bijdrage in natura (fruit
of bloemen) of met geld. Het fruit en de bloemen zijn voor de zieken
in de regio.

AGENDA
01/09 20.00 uur
09/09
11/09 10.00 uur
17/09 20.00 uur
18/09 – 21/09
27/09 14.00 uur
29/09 20.00 uur
07/10 20.00 uur
09/10 10.00 uur
13/10 20.00 uur
14/10 20.00 uur
15/10 20.00 uur
20/10 18.00 uur
20/10 20.00 uur
24/10 – 25/10
28/10 20.00 uur
03/11 20.00 uur
10/11 20.00 uur
11/11 20.00 uur
13/11 10.00 uur

Inloopavond bij het kerkbestuur, Bolder
Mannenclub, excursie Berkel & Rodenrijs
Koffieochtend, EngelmundusPKN Velsen-Zuid
Aktiva, Birgit Steijns, kindertherapeut
Oud-Katholieken Congres, Utrecht
Seminariedag, Amersfoort ´t Zand!
Geloof als inspiratie, drs. W.B.van der Velde,
Haarlem
Film interviews bijbelverhalen, Bolder
Koffieochtend, Adelbertuscentrum
Inloopavond bij het kerkbestuur, A-centrum
Mannenclub, Jac Zuurbier: schaatssport
Aktiva, jaarvergadering
Gemeentevergadering Engelmundus, Bolder
Gemeentevergadering Adelbertus., A-centrum
Bolderbazar
Historische Kring, filmavond, A-centrum
Geloof als inspiratie, dr. M.Ploeger, Haarlem
Gemeentevergadering (Synode), A-centrum
Mannenclub, wijnproefavond
Koffieochtend, Engelmundus RK, Driehuis
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24/11 20.00 uur
Lezing Styre Kaya, syrischorthodox schrijfster
PAROCHIE van de H.H.ADELBERTUS en ENGELMUNDUS i.o.
website: www.ijmuiden.okkn.nl
Pastores
Pastoor Drs. R.W. Frede, Wilgenstraat 16, 1971 NM IJmuiden
tel. 0255-510771, 06-22920471, e-mail: frede@quicknet.nl
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:

Sparrenstraat 46, IJmuiden
Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden
tel. 0255-522006, b.g.g. 0255-757346 of
06-22879771, okbolder@gmail.com
Adelbertuscentrum:
tel. 0255-540039. Verhuur: 023-5392080,
okadelbertusbeheer@quicknet.nl
b.g.g. 0255-512167
Bankrekening O.K. parochie
Bankrekening O.K. Parochie
H. Engelmundus te IJmuiden
H. Adelbertus te IJmuiden
NL56 RABO 0154 1643 48
NL86 INGB 0003 8083 41
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 mw. M. van de
Pieterman-Roos, Wilgenstraat 6, 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 vóór 24 september 2014 bij S.C. Smit-Maan,
IJmuiderstraatweg 130, 1972 LH IJmuiden, tel. 0255-536961,
e-mail: s.c.smitmaan@gmail.com
Het volgende nummer verschijnt omstreeks 6 oktober 2014.
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