PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND
Jaargang 57, nummer 1
mei/juni 2015
Aan het volk van God bij
Sint Adelbertus en Sint Engelmundus . . .
“Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren zij allen op één plaats
bijeen.”
We zijn op de vijftigste dag na Pasen. Het is dus zondag. En 120
mensen, apostelen en vrienden van Jezus, mannen en vrouwen, zijn
in de zaal bijeen waar Jezus voor de laatste keer met de twaalven
maaltijd had gehouden.
Deze traditie werd sindsdien nooit meer onderbroken. Elke zondag,
de eerste dag van de week, komen sinds tweeduizend jaar mensen
bijeen, niet alleen in Jeruzalem, maar op talloze plaatsen overal in de
wereld om naar het woord van God te luisteren, zich door het brood
van het Leven te laten voeden, en te leven in het gedenken van
Christus.
Deze Pinksterdag, toen, werd door wat er ging gebeuren tot een
bijzondere dag voor de 120 mensen, daar bijeen. Het was alsof een
hevige wind het hele huis vulde, en zij raakten vol van de heilige
Geest. Zij ervoeren een diepe ontreddering, en uiteindelijk bevrij1

ding. Alle angst en vrees werd van hen weggenomen, en ze konden
vrijuit spreken over hun geloof in Jezus de Christus.
Het is geen toeval dat Pinksteren op een zondag plaats vond, op de
dag dat de mensen van Christus bijeen waren. Zondag is niet alleen
de dag van de opstanding. Het is ook de dag van de uitstorting van
de heilige Geest.
Want Pinksteren gebeurt ook elke zondag als wij in de kerk van de
heilige Engelmundus bijeen komen. Ja? Hoezo?
Misschien spreekt de pastoor soms vreemde woorden, of spreekt hij
woorden vreemd uit, maar verder is het een bijeenkomst in keurig
Nederlands.
En toch zie ik het elke zondag voor mijn ogen gebeuren. Ik zie hoe de
Geest mensen bij elkaar brengt, harten opent, belangstelling voor elkaar wekt, mensen tot bidden aanzet, mensen beweegt om meer in
hun leven te vinden dan alleen maar de dagelijkse beslommeringen,
mannen en vrouwen diep beweegt als zij vooraan naast elkaar staan
om gezamenlijk brood en wijn te ontvangen.
Wij moeten ons namelijk niet laten ontmoedigen door de grote verhalen uit de heilige Schrift. Grote verhalen zijn het, over grote mensen die grote dingen doen. Vergeleken met hen en met hun belevenissen lijken wij maar kleine mensen. Dat is niet waar: elk mens is
even veel waard, toen of nu. Voor ieder mens is zijn of haar levensverhaal even groot. In elk levensverhaal waait ook de heilige Geest.
Misschien dat je de verhalen uit de Bijbel, dus ook dat van Pinksteren, moet vergelijken met groot geld, met de schaarse bankbiljetten
met grote getallen, die wij in onze eigen gemeenschap wisselen voor
heel veel kleingeld. Maar als je honger hebt, kunnen twee, drie muntjes om brood te kopen meer betekenen dan een staaf goud.
Met hartelijke groeten,
Pastoor Harald Münch
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Rooster van Kerkdiensten
Zondag

17-05

7e Zondag na Pasen
10.00 uur eucharistieviering, kinderkerk

Woensdag

20-05

9.00 uur eucharistieviering, koffie

Zondag

24-05

Pinksteren
10.00 uur eucharistieviering, kinderkerk

Zondag

31-05

Drie-eenheid
10.00 uur eucharistieviering, koffie
50-jarig huwelijksjubileum Tiny ZoerGlas en Henk Zoer
15.00 uur Gospelconcert

Zondag

07-06

Sacramentsdag
10.00 uur eucharistieviering, koffie

Zondag

14-06

Oecumenische viering
10.00 uur Sint Pieterkerk IJmuiden-West

Zondag

21-06

HH. Adelbertus en Engelmundus
10.00 uur eucharistieviering, koffie

Zondag

28-06

Zondag na Pinksteren 8
10.00 uur eucharistieviering

Zondag

05-07

Zondag na Pinksteren 9
10.00 uur eucharistieviering, koffie

Zondag

12-07

Zondag na Pinksteren 10
10.00 uur eucharistieviering
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You’re God’s favourite!

Dat wil je niet missen!
Waar?  Dopersduin in Schoorl
Wanneer?  zaterdag 6 juni, van 10 – 19 uur
Leeftijd?  van 8 t/m 16 jaar
Kosten?  Gratis. Ook als je een vriend(in) wil meenemen!
Opgave voor 1 juni bij:
pastoor Rudolf Scheltinga ( e: rbjjm.scheltinga@planet.nl
of 072 5061206)
of pastoor Joop Albers ( e: joopalbers@quicknet.nl of 06 22459558)
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Uit de parochie

Ziekenboeg
In het begin van het jaar raakte de ‘ziekenafdeling’ van onze parochie behoorlijk vol. Gelukkig is dat nu niet meer zo. Een aantal parochianen zijn weer thuis, helemaal of gedeeltelijk hersteld.
Corrie Eggermont is deze week tijdelijk naar Breezicht gegaan in afwachting van een aangepast huis.
Piet Ham is weer boven water, en is deze week voorgoed naar de
Moerberg verhuisd.
Arina van Heck-Sloot verblijft tijdelijk in Velserduin, ook in afwachting van een permanente kamer in de Moerberg.
Helaas is onze kerkmeester Dick Gouda twee weken geleden onverwachts vanuit de praktijk van zijn cardioloog waar hij op dat
moment voor een routineonderzoek was, meteen naar het ziekenhuis vervoerd. Op dit moment is hij thuis in afwachting van een
operatie.
Huwelijksjubileum en gospelconcert
Zondag 31 mei wordt een druk weekeinde in onze kerk. ’s Morgens om 10 uur zullen Tini en Henk Zoer-Glas gedenken dat zij 50
jaar geleden in de echt werden verbonden. ´s Middags om 15 uur zal
het bekende ´Gospel aan Zee´ in onze kerk een concert geven.
Bolderavonden - Geloofsmaaltijd
De programmacommissie is druk bezig om samen met de Nieuwe
Kerk opnieuw drie maaltijden met informatie en gesprek over het
christelijke geloof voor te bereiden. Thema is het ‘Onze Vader’. De
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avond begint steeds om 18.30 uur met een lekkere maaltijd. Pas na
het eten aanschuiven, kan ook. Deze reeks geloofsmaaltijden vindt
plaats op 28 mei, 4 juni en 11 juni.
Jongerendag
Zaterdag 6 juni vindt voor jongeren van 8 t/m 16 jaar weer een
jongerendag plaats in de duinen bij Schoorl. Meer en aantrekkelijke
informatie is te vinden op pag. 4 van dit Kruispunt.
Waar? : Dopersduin in Schoorl
Wanneer? : zaterdag 6 juni, van 10 – 19 uur
Leeftijd? : van 8 t/m 16 jaar
Kosten? : Gratis. Ook als je een vriend(in) wil meenemen!
Opgave voor 1 juni bij:
pastoor Rudolf Scheltinga ( e: rbjjm.scheltinga@planet.nl of
tel.: 072 5061206) of
pastoor Joop Albers ( e: joopalbers@quicknet.nl of
tel.: 06 22459558)
Engelmundusdag
Noteert u alvast in uw agenda dat op zaterdag 13 juni de drie Engelmunduskerken in de gemeente Velsen een gezamenlijke dag zullen
vieren. De dag begint ’s morgens in Velsen-Zuid, verplaatst zich in
de vroege middag naar Driehuis, in de latere middag naar OudIJmuiden, om ’s avonds in Velsen-Zuid afgesloten te worden met een
gezamenlijk vesper. Hieronder, op pag. 14 vindt u meer informatie
over deze dag.
Oecumenische dienst in Pieterkerk
Zondag 14 juni blijft onze kerk gesloten en komen wij bijeen in de
Sint Pieterkerk bij de Moerberg in IJmuiden-West. Om 10.00 uur
zullen we daar met de Rooms-Katholieke en Protestantse gemeenschappen in IJmuiden samen vieren.
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Catecheseweekeinde
In het weekeinde van 20 op 21 juni is er een catecheseweekeinde in
de IJmuidense pastorie voor jongeren uit Krommenie en IJmuiden.
Patroonsfeest
Op zondag 21 juni vieren wij een bijzonder feest in de kerk. Het is
voor de eerste keer dat wij na de samenvoeging van de twee parochies het patroonsfeest vieren. De patroon is de beschermheilige van
een katholieke parochie, en daar hebben wij er nu twee van. En gelukkig liggen de feestdagen van de heilige Engelmundus en Adelbertus dicht bij elkaar, resp. 21 en 25 juni. Zo vieren wij nu op 21 juni
Adelbertus en Engelmundus samen.
Kinderkerk
In april heeft de kinderkerkleiding de ouders van kinderen in de
kinderkerkleeftijd voor een gesprek uitgenodigd. Het was een fijn
gesprek, waaruit aan beide kanten een grote persoonlijke betrokkenheid bij het geestelijke welzijn van de kinderen van onze gemeenschap bleek.
In deze positieve sfeer werd over de frequentie van de kinderkerk
gesproken. De (voorlopige) conclusie is, dat wij ook in het nieuwe
seizoen vanaf begin september tot en met Pinksteren op elke zondag
kinderkerk willen aanbieden. Dat valt te realiseren als ook de ouders
betrokken blijven bij de kinderkerk. Spontaan hebben zich een ouder
en een ‘oud-kinderkerkkind’ aangemeld om in het nieuwe rooster
mee te draaien. Alle andere ouders zullen per kwartaal een keer
meehelpen.
Heel belangrijk is, dat ouders hun kinderen elke zondag brengen,
vooral wanneer we met een project bezig zijn dat over een paar
zondagen doorloopt. (zie ook Kruispunt pag. 13)
Ook zullen de kinderen in de toekomst na de communie steeds in de
kerk blijven. De pastoor zal dan na het gebed na de communie met
de kinderen een gesprekje hebben.
Wat een probleem blijkt te zijn, is dat er soms kinderen naar de kinderkerk worden gebracht die er eigenlijk nog te jong voor zijn. Dan
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zou een crèche ideaal zijn, maar dan moeten er crècheleidsters en
meer crèchekinderen komen.
Kinderkerkleiding en pastores zullen bekijken, of het openingsdienstje aangepast kan worden. Sommige gebeden blijken aan modernisering toe.
We druk bezig zijn om de kinderen en hun ouders te laten voelen,
dat zij bij onze gemeenschap, en uiteindelijk bij Christus behoren.
We zien uit naar veel enthousiaste kinderen en ouders!
Voorbedenboek
Sinds kort staat er naast de kaarsenplek achter in de kerk een lezenaar met een boek erop. In dit boek kunt u tot kort voor de dienst op
zondagmorgen gebedsintenties schrijven. De kerkmeester van dienst
zal aan het begin van de dienst kijken of er een verzoek om gebed in
staat, en dan de pastoor of diegene die de voorbeden doet, informeren. Wij nemen dit gebruik uit de Adelbertuskerk over, omdat het
voorziet in een behoefte.
Catharijneconvent
De programmacommissie organiseert op zondag 28 juni een excursie
naar Utrecht. Na de kerkdienst willen wij met eigen vervoer naar
Utrecht rijden om daar in het Museum voor kerkelijk kunstbezit ‘Het
Catharijneconvent’ de tentoonstelling over liturgische gewaden uit
de Middeleeuwen te bezichtigen (zie pag. 18 van Kruispunt). Onze
conservator Richard Beer heeft daarover in januari een lezing in de
Bolder gehouden. Graag van te voren opgeven bij Janna Gouda (tel.:
0255 – 500064) of Caroline Krab (tel.: 0255 – 502540) i.v.m. de
verdeling van de plaatsen in de auto’s.
Pastores op vakantie
De pastores Harald Münch en Martina Liebler-Münch zijn vanaf
9 juli tot en met 6 augustus met vakantie.
Pastoor Robert Frede in Haarlem is beschikbaar om hen in voorkomende pastorale gevallen te vervangen. Hij is telefonisch bereikbaar via tel.nr. 023 – 5326878 of 06 - 22920471.
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De parochie onderweg
Op 30 april werd de eerste gemeentevergadering van onze (nieuwe)
parochie goed bezocht. Een steun voor allen die zich hebben ingezet
om de eenwording van de voormalige parochies vorm en inhoud te
geven.
Gezamenlijk werd terug gekeken op het voorgaande jaar 2014 en
waar mogelijk een doorkijkje gegeven naar 2015 en verder. Met name
Jan Pieter Schoon nam ons als penningmeester mee langs de financiële cijfers. Zowel de jaarrekening als de begroting geven een beeld
dat voor de langere termijn aandacht verdient. De afdracht aan de
landelijke kerk, waarmee de pastoorskosten gedeeltelijk worden vereffend, is een forse lastenpost op de financiële rekening.
Opvallend was, dat in het kader van ‘Kerkbalans’ een aantal financiële toezeggingen niet is nagekomen. Natuurlijk is dit in zekere mate van negatieve invloed op het eindresultaat. Met de wel ontvangen
inkomsten, gelukkig in overgrote meerderheid, kunnen wij de komende jaren onze parochie slagvaardig vorm geven.
Er bereiken ons geregeld vragen over de toekomst van het Adelbertuscomplex. Het kerkbestuur heeft de afgelopen maanden twee scenario’s uitgewerkt. Enerzijds een scenario waarbij wij het volledige
beheer van het complex (kerk en huurwoningen) zouden uitbesteden. Hiertoe werden reeds afspraken gemaakt met een beoogd beheerder.
Daarnaast een scenario van verkoop, waarbij de verwachting bestond dat verkoop van kerk, huurappartementen en pastoriewoning
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niet direct realiseerbaar zou zijn. Na in- en extern overleg zou verkoop voor ons als kerkbestuur vergaand voordeel opleveren.
Wellicht niet direct alleen in financiële zin, maar vooral door het
wegvallen van de zorg voor het complex. De kring die deze zorg kan
opbrengen wordt steeds kleiner en baarde in die zin zorgen. Als
kerkbestuur zijn wij dan gelukkig met het feit dat wij in onderhandeling zijn geraakt over verkoop van kerk en huurappartementen,
waarbij de overdracht op korte termijn realiseerbaar is. De pastoriewoning blijft buiten de overdracht en is inmiddels door ons via de
makelaar in verkoop gebracht. Zowel voor de parochie als voor de
huurders van de appartementen is hiermee zekerheid gebracht voor
de toekomst. Al met al een ontwikkeling die sneller is verlopen dan
wij aanvankelijk hadden verwacht.
Het kerkbestuur is in een periode gekomen van bestuurswisselingen.
Afgelopen maand hebben wij afscheid genomen van Jacob Brakenhoff. In samenhang met een aantal overige bezigheden en taken
werden voor hem de bestuurstaken geleidelijk te belastend. Met de
ontslagacte van de bisschop werd Jacob van harte bedankt voor zijn
inzet. Hij zal binnen de parochie zeker zichtbaar blijven door een
aantal taken die hij blijft vervullen, waaronder de organisatie van het
parochie uitstapje.
In juni nemen Carla van Leeuwen en Hans van de Pieterman afscheid na het verstrijken van hun bestuurstermijn. Na een periode
waarin beide voormalige kerkbesturen waren samengevoegd, reduceert het kerkbestuur daarmee tot het reguliere aantal leden. Dat
neemt niet weg dat wij vooruit kijken naar 2016 waarbij eveneens
bestuurstermijnen eindigen en nieuwe kerkbestuurders welkom zijn.
Een unieke kans voor belangstellenden om vanaf medio 2015 mee te
lopen met het kerkbestuur en geleidelijk te worden ingewerkt voor
één van de bestuurstaken.
Namens het kerkbestuur,
Gert Jan v.d. Hulst
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Bedankjes
Hiermee willen wij U allen hartelijk bedanken voor de vele kaarten
bezoekjes, bloemen (in het bijzonder van het altaar) en telefoontjes,
tijdens mijn lange verblijf in het ziekenhuis, en ook nog thuis.
Speciaal dank aan Past. Munch die mij, ondanks alle drukte in het
ziekenhuis heeft bezocht.
Ik voel me op het ogenblik weer goed, en kan met vertrouwen de
toekomst in.
Een lieve groet,
Joke en Cees Lips.

Gospel aan Zee

Gospel Boulevard

Een middag zingen en swingen op heerlijke Gospelmuziek in de
Engelmunduskerk IJmuiden
Kaarten kosten € 19, € 17 of € 10 en zijn te bestellen via
www.gospelaanzee.nl, of via email kaarten@gospelaanzee
Meer informatie: de flyers in de kerk

IJmuiden 31 mei 2015 15.00 uur

Oud-katholieke jeugdkampen
Achter in de kerk liggen nog prachtige folders van de jeugdkampen
met gefotoshopte dieren, zoals vogels met een hondenkop , een zeehond met een poezenkop, een leeuw met een caviakop, een duif met
een paardenhoofd, een eekhoorn met een krokodillenkop.
Het kampthema is dan ook Beestenboel.
Er zijn:
Landkamp voor kinderen van 8 – 14 jaar van 25 juni t/m 1 augustus
in Zeewolde. Kosten € 75,- p.p. Opgave tot 1 juni 2015
ZAKamp voor jongeren van 15 - 19 jaar van 1 augustus t/m
8 augustus in Zeewolde. Kosten € 120,- p.p. Opgave tot 1 juni 2015
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Zeilkamp voor jongeren vanaf 18 jaar begin juli in Friesland.
Aanmelding gesloten, maar…, misschien…, als je heel snel bent …en
hel lief mailt?
Info: www.okjeugdkampen.nl of mail naar kampkern@gmail.com

Oud nieuws – vers nieuws
Kruispunt probeert de lezers zo goed mogelijk op de hoogte te houden van het leven in de parochie.
Kruispunt verschijnt 10 keer per jaar en onregelmatig, afhankelijk
van de hoogfeesten. Het ´nieuws´ is dus nog wel eens oud. En soms
zijn aankondigingen van bijzondere gebeurtenissen te vroeg en niet
helemaal correct, omdat de aankondiging bij nader inzien en na de
verschijning van Kruispunt alsnog verbeterd moesten worden.
Dit ´probleem´ kwam tijdens de gemeentevergadering van 30 april
ook ter sprake. Jan Pieter Schoon vertelde toen blij, dat de parochie
ook op Facebook zit en demonstreerde het direct.
Hij maakte met zijn mobieltje een foto van de vergadering en stuurde
die naar Facebook. Na enkele minuten kon hij de foto via zijn laptop
aan de nog steeds in De Bolder aanwezige parochianen laten zien op
het projectiescherm. Actueler en verser is het parochienieuws niet te
krijgen!
Waar is het verse nieuws over de kerk en de parochie te vinden?
www.okkn.nl
de officiële website van de Oud-Katholieke
Kerk van Nederland
ijmuiden.okkn.nl
de officiële website van de parochie van A en E
in de IJmond
Zoek op Facebook de oud-katholieke parochie in de IJmond
okvib.okkn.nl
website van ´vrouwen in beweging´
okj.okkn.nl
jongerensite van de Oud-Katholieke Kerk
Zoek ze eens op, klik van alles aan, lees de berichten en bekijk de
foto´s. Er gaat een wereld van kerkelijke actualiteit voor je open!
Veel plezier er mee!
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Vastenproject Kinderkerk
De kinderkerk heeft in de Vastentijd voor de kerkdienst uit de
avonturen van het kleine meisje Eef gedeeld met de parochie. Eef
ging alleen met de trein naar opa. Het was best wel eng. Maar iedere
keer weer was er wel iemand, die haar hielp als het nodig was.
Daarna gingen de kinderen naar de kinderkerk en hoorden daar een
bijbels verhaal dat paste bij de avonturen van Eef. Ook het volk van
God is onderweg, ook in moeilijke tijden, maar er blijkt ook steeds
weer iemand, die helpt.
Ondertussen spaarden de kinderen in hun vastenpotjes voor een
kanjerketting voor jonge kankerpatientjes (zie Kruispunt van februari/maart). Voor de ketting werd € 348,60 gespaard, welk bedrag
door een ontroerde parochiaan is verdubbeld, zodat € 700,- kon
worden overgemaakt. Wat door de VOKK zeer gewaardeerd werd!

Mijn parochie-moment
De plaatselijke gemeenschap, de lokale kerk, dáár gebeurt het. Daar
komen mensen samen en vieren ze hun geloof. De redactie van De
Oud-Katholiek zou graag enkele verhalen uit die lokale gemeenschappen willen opnemen in het zomernummer. Daarom deze oproep aan parochianen uit alle parochies: schrijf nou eens op wat jou
het afgelopen jaar het meest geraakt heeft in de parochie, in de
vieringen. Het mag een klein moment zijn geweest of een grootse
ervaring. Een gesprek, een onderdeel van een dienst, iets wat jou is
bijgebleven als zeer waardevol. Schrijf het in weinig woorden voor
ons op en stuur je opmerking (bij voorkeur voor 10 mei aanstaande,
maar een week later mag ook) naar redactie@okkn.nl of naar
Kamerlingh Onnesweg 167, 1223 JE Hilversum.
Of we de tekst - geheel, gedeeltelijk of helemaal niet - zullen gebruiken voor het blad kunnen we nog niet toezeggen. Dat zal ook afhangen van het aantal ontvangen reacties. Laat van je horen en geef
door wat voor jou een van de betere parochie-momenten is geweest.
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Een feestelijke Engelmundusdag op 13 juni
Hoewel we niet echt zeker weten of Engelmundus een middeleeuwse monnik uit Engeland, hier in onze streek monnikenwerk heeft verricht, is wel zeker dat in de gemeente Velsen drie kerken zijn naam
dragen. Deze drie Engelmunduskerken samen organiseren op 13 juni
een Engelmundusdag.
De dag start met de aankomst van St. Engelmundus per boot aan de
aanlegsteiger in Velsen-Zuid.
Wat heeft hij de mensen anno 2015 te vertellen?
Wees erbij rond de klok van half elf bij de aanlegsteiger.
Na zijn bezoek aan de kerk in Oud-Velsen, waar speciaal voor kinderen Oud-Hollandse spellen zijn georganiseerd, zal hij doortrekken
naar het Hart van Driehuis, alwaar door de Archiefgroep een bijzondere tentoonstelling van priestergewaden, vaandels en liturgische
voorwerpen is voorbereid.
Tevens is er een lunch verkrijgbaar. Bij mooi weer in de prachtige
pastorietuin!
Verzadigd en verkwikt zet Engelmundus zijn tocht dan voort naar
de derde kerk, de oud-katholieke kerk aan de Kon. Wilhelminakade
119 in IJmuiden. In deze kerk presenteert de oud-katholieke Historische Kring zich.
De drie kerken zijn vanaf half elf de hele dag open voor bezichtiging.
Voor de kinderen van de basisscholen is er een knutselwedstrijd.
Deze knutselwerken kunnen aan het begin van de Engelmundusdag
ingeleverd worden bij de kerk in Oud-Velsen. Een jury zal bepalen,
wie de winnaars van deze wedstrijd zijn.
Een fietsroute van 20 km. brengt ons niet alleen langs de drie kerken,
maar ook langs historische plaatsen en bezienswaardigheden, die in
verband gebracht zijn met Engelmundus.
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Met het oog op deze dag wordt een boekje gemaakt, dat vanaf de
tweede helft van mei verkrijgbaar is, achterin de kerken (en tegen
een vrijwillige bijdrage).
In dit boekje, met veel foto´s, staat een korte beschrijving van de drie
kerken, het dagprogramma, de volledige fietsroute met een beschrijving, waaraan Siebe Rolle een grote bijdrage heeft geleverd, en de
meezingversie van het Engelmunduslied.
De Engelmundusdag zal afgesloten worden met een samenkomst in
de kerk van Oud-Velsen om 16.00 uur. St. Engelmundus zal daar in
mede voorgaan.
Alle koorzangers van de drie kerken wordt uitgenodigd voor het
Engelmundus-Grootkoor. De zangers worden om 15.00 uur in deze
kerk verwacht voor een repetitie, en om het Engelmunduslied
4-stemmig in te studeren. Dit lied is in 1994 door Thijs Spanjaard
gecomponeerd en van tekst voorzien. Bij het 100-jarig bestaan van
het Hart van Driehuis is dit lied ten gehore gebracht. De tekst is
aangepast aan deze Engelmundusdag.
Voor de viering wordt de uitslag van de knutselwedstrijd bekend
gemaakt en worden de prijzen aan de winnaars uitgereikt.
Van elke kerk zijn 2 à 3 afgevaardigden vanaf vorig jaar september
actief met de voorbereiding van deze dag.
Van de oud-katholieke kerk zijn dat pastoor Harald Münch en Gert
Jan van der Hulst. Voor vragen kunt u bij hen terecht.
Allen van harte uitgenodigd!!!
Hinke Hillege

OKMannenvereniging: Computer Historie
Op 14 april gaf Cees Borst een presentatie over de historie van de
computer. In de presentatie geeft hij een overzicht van belangrijke
ontwikkelingen op het gebied van mechanische en elektronische systemen die wij nu min of meer gebruiken in onze huidige computers.
Velen denken dat de computer nog niet zo oud is, maar al voor onze
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jaartelling waren er pioniers die belangrijke uitvindingen hebben
gedaan die geleid hebben tot wat wij nu als computer zien en gebruiken.
Ongeveer 300 jaar voor onze jaartelling werd in China de Abacus
ontwikkeld. Dit is een soort telraam waarmee snel eenvoudige rekenkundige bewerking kunnen worden uitgevoerd. De Abacus
wordt nog steeds op scholen in China gebruikt. Een ervaren gebruiker kan daarmee sneller optellen dan iemand die een zakrekenmachine gebruikt. De Grieken ontwikkelden 200 jaar later een apparaat
met tandwielen waarmee de stand van de planeten op een bepaalde
datum kon worden voorspeld.
In 1650 ontwikkelt Blaise Pascal (wiskundige en theoloog die ook
betrokken was bij het Jansenisme) de Pascaline, een mechanische
rekenmachine voor optellen en aftrekken. Van 1834 tot aan zijn dood
in 1871 was Charles Babbage bezig met het concept van de eerste
programmeerbare (mechanische) rekenmachine. Hollerith ontwikkelde de ponskaart en apparatuur om de ponskaarten te verwerken
en was met zijn bedrijf de oprichter van het huidige IBM. Voor en
tijdens de 2e wereldoorlog gebruikte men ook radio buizen voor het
bouwen van (heel) grote computers, o.a. de Colossus waarmee de
Engelsen in de 2e wereldoorlog berichten konden ontcijferen die met
de Duitse ENIGMA-codeer machine versleuteld waren en daarmee
de duur van de 2e wereldoorlog hebben verkort.
De uitvinding van de transistor in 1947 door drie Amerikanen heeft
de ontwikkeling van de computer een geweldige zet gegeven. Een
transistor is een schakelaar die aan of uit is waardoor er wel of geen
stroom doorgaat en die stroom geeft aan of er een 0 of een 1 is en of
een bewering waar of niet waar is. De eerste transistor werd met de
hand gebouwd maar tegenwoordig zijn ze zo klein, 22 nanometer,
dat ze niet met het blote oog te zien zijn. Vierduizend van dit soort
transistors naast elkaar gelegd is ongeveer de dikte van een menselijke haar. De moderne processor chips in onze computers bevatten
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miljarden transistors, de nieuwste iPhone 6 processor bevat ongeveer
2 miljard transistors. Als we in hetzelfde tempo waarin de transistors
zijn verkleind ons huis zouden verkleinen dan is het huis met het
blote oog niet meer waarneembaar. Alleen met de sterkste microscopen is het nog net zichtbaar.
Dit proces van miniaturisering gaat nog steeds door en resulteert,
naast snellere en kleinere processors in onze computers, ook in snellere (Wifi) netwerken en kleinere disks en USB sticks waar veel gegevens op kunnen worden opgeslagen. Chips worden de komende jaren nog kleiner waardoor ze bijvoorbeeld ook eenvoudiger in ons
lichaam kunnen worden geïmplanteerd om defecte functies over te
nemen.
De eerste stap naar wat nu onze huidige computers zijn, is meer dan
2 eeuwen geleden gezet. Een interessante ontwikkeling over een lange periode die ook de komende jaren verder zal gaan.
Cees Borst, OKMannenvereniging
De laatste bijeenkomst van het seizoen 2014/2015 van de OKMannenvereniging is op 12 mei. Jack Zuurbier zal de leden dan rondleiden door Velserbeek en Velsen-Zuid. Na afloop zitten we nog gezellig na in de “Heren van Velsen” in Velsen-Zuid.
Gezamenlijke avond AKTIVA en Adelbertus Vrouwencontact
Woensdagavond 15 april was weer de jaarlijkse gezamenlijke avond
van Aktiva en Adelbertus Vrouwencontact. Bij binnenkomst in de
Bolder moesten we een gekleurde bloem trekken. Resultaat?? Zoeken
naar de tafel met jouw kleur bloem. Resultaat: de leden zaten gezellig door elkaar. De avond begon met koffie met iets lekkers erbij. Het
was een gezellig kippenhok!!!
Toen werd uitgelegd wat we die avond gingen doen. Corrie en Ineke
hadden alles voorbereid en voorspelden dat we haar huis zouden
gaan met een rozenmandje. Verbazing alom!!! Zelf dacht ik dat zoiets
mij niet zou lukken.
17

Het te gebruiken materiaal werd verdeeld en we konden beginnen.
Uitleg was soms wel nodig. Maar met een glaasje wijn of een frisje
lukte het wonderwel.
Suze bedankte de dames voor de geslaagde ´rozenavond´ en had een
traktatie meegenomen voor de leden van Aktiva. Iedereen ging naar
huis met een beeldig bloemstukje dat bij mij dagen heeft staan pronken in de huiskamer!!!
Fijn dat we terug kunnen kijken op een zeer geslaagde avond.
Jo Belfroid-Stam
De laatste bijeenkomsten van AKTIVA en Adelbertus Vrouwencontact zijn de uitstapje.
Adelbertus-meubilair
Pas 50 jaar geleden werd de Adelbertusparochie gesticht.
Nu is de Engelmunduskerk verrijkt met het Adelbertus-meubilair.
Op de gemeentevergadering zei iemand terloops iets over de symboliek van het gouden altaarkruis met de 12 blauwe stenen. Er was een
opmerking over de herkomst van de standaard voor de offerkaarsjes.
De balken met kaarsen, die nu bij de ingang van de kerk hangen,
hebben een bijzondere betekenis. De bijzondere monstrans?
Wie weet dit en misschien nog meer, en kan het opschrijven voor
Kruispunt? Of, wie weet wat en wil het aan mij, of iemand anders,
vertellen, zodat hij/zij het voor Kruispunt kan opschrijven?
Fiete Smit-Maan, tel.: 0255 – 536961

Het geheim van de Middeleeuwen
Het is allang geen geheim meer: heel Nederland hangt vol met posters van de tentoonstelling over het geheim in het Catharijneconvent.
Op de affiches staat de H. Agatha in goud geborduurd afgebeeld met
de levensgrote tang in haar hand, waarmee volgens de overlevering
haar borsten zijn afgeknepen en afgerukt, omdat zij niet met een onlovige wilde trouwen. En zij behield bij die marteling haar geloof!
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De afbeelding is 500 jaar geleden geborduurd en is vastgenaaid op
een gewaad van Italiaans goudbrokaat, ook zo´n 500 jaar oud.
Richard de Beer heeft bij de mannenvereniging verteld over het oude
kerkelijke textiel in de Oud-Katholieke Kerk. Hij kondigde toen deze
tentoonstelling aan. ´Het geheim´ geeft aan, dat er nog een schat aan
mooie middeleeuwse paramenten in kerken, kloosters en musea bewaard wordt, terwijl niemand het allemaal en precies wist.
De gewaden, opvallend veel rode, zijn tentoongesteld alsof iemand
ze draagt, en ze zijn neergezet op een soort altaartreden, zodat zij als
het ware aan het altaar staan, zoals ze ook gebruikt werden.
Ze zijn van vrij dichtbij te zien, de meeste van aangezicht tot aangezicht, zonder veiligheidsglas er tussen. Maar nog dichterbij kijken,
mag niet, en aanraken helemaal niet!
Museum Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38, Utrecht.
Geopend van dinsdag t/m vrijdag van 10-17 uur, zaterdag en zondag van 11-17 uur.
Entreeprijs € 12,50, met MJK gratis.
De tentoonstelling duurt tot 16 augustus 2015.
Naast deze tentoonstelling heeft het Catharijneconvent nog beelden,
schilderijen, kerkzilver en –goud, de Feest-tentoonstelling voor
vooral kinderen, kerkinterieurs, enz., een restaurant en een winkel.
Na een paar uur het museum uitgaan om een luchtje te scheppen, en
weer terug te komen voor de rest, kan op hetzelfde kaartje.

AGENDA
28-05
31-05
04-06
06-06
11-06
13-06
20/21-06
28-06

18.30 uur Bolderavond, met de Nieuwe Kerk
15.00 uur Gospel aan Zee, Engelmunduskerk
18.30 uur Bolderavond, met de Nieuwe Kerk
10.00 - 19.00 uur
Jongerendag, Dopersduin
18.30 uur Bolderavond, met de Nieuwe Kerk
10.30 uur Engelmundusdag, Velsen-Zuid, Driehuis,
IJmuiden
Catecheseweekend pastorie IJmuiden
11.30 uur Excursie Catharijnevonvent
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Parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus
Pastores:
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:
Engelmunduskerk:
De Bolder:

Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden
tel. 06-57321171, b.g.g. 0255-757346,
e-mail: okbolder@gmail.com

Website: ijmuiden.okkn.nl
Kerkomroep: www.kerkomroep.nl > Noord-Holland > IJmuiden >
H.Engelmundus
Bankrekening O.K. parochie HH. Adelbertus en Engelmundus te IJmuiden:
NL56RABO 0154 1643 48
Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans:
NL52 INGB 0000 0018 00 t.n.v. 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. NL56 RABO 0154 1643 48
Oud-Katholieke Begrafenisvereniging:
Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, tel. 023-5324486
Kruispunt: kopij inleveren voor 17 juni 2015 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 29 juni 2015.
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