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VOORWOORD
Onlangs kreeg ik de vraag om met een paar andere pastores
samen iets te schrijven over de eigen parochie, hoe onze parochie
haar leven weer oppakt na het ‘corona tijdperk’. Het zal op de
synode gepresenteerd worden. Ik heb geprobeerd iets op papier te
zetten. Maar ik wil u uitnodigen mee te denken en eventueel mee
te schrijven. Als u de indruk hebt dat ik iets over het hoofd zie
laat het mij weten en dan zal ik de tekst aanpassen. Het is te
belangrijk om het als pastoor alleen te doen. Het was een periode
van twee jaar die heel onze gemeenschap heeft geraakt. U kunt
uw suggesties sturen aan haraldmunch@gmail.com.
PAROCHIE IJMUIDEN NA HET CORONATIJDPERK? –
COLLAGE VOOR DE SYNODE OP 9 APRIL 2022
Hoe is het om weer alle mogelijkheden te hebben, te kunnen vieren richting
Pasen?
Wij zijn in het vroege voorjaar van 2022. Twee jaar coronapandemie en
drie lockdowns hebben we achter ons. Dit jaar gaan we op naar Pasen
zonder enige beperkingen.
Ondanks alles zit er een zekere vanzelfsprekendheid in en tevens
moeten we ons soms achter de oren krabben omdat we niet meteen
weten hoe deden we het eigenlijk in 2019 en al de jaren daarvoor. De
mens heeft toch een erg kort geheugen.
Start de parochie weer ‘alles’ op wat ze ook voor corona deden, of worden er
nieuwe keuzes gemaakt?
We weten niet beter dan alles maar weer op te starten zoals het ervoor
was. We zien nog niet wat na corona anders zou moeten. Misschien
komt dat nog. En tevens is er ook een groot behoefte naar ‘het
normaal’. Dat ervaar je vooral daar waar het om gemeenschap gaat.
Wat een opluchting dat we zondags weer na de vieringen koffie met
elkaar kunnen drinken, elkaar spreken, het alledaagse leven met elkaar
delen. Dat geldt ook voor de vrouwen- en mannenvereniging.
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Of wij alles op den duur door kunnen laten gaan weet ik nog niet. Bij
sommige activiteiten wordt het moeilijk, maar dat heeft eigenlijk met
de voortschrijdende vergrijzing te maken en is niet het directe gevolg
van de coronapandemie.
Ben je mensen kwijtgeraakt? Vrijwilligers ook misschien, en hoe ga je daar
mee om?
Hard kwamen de klappen aan tijdens de tweede lockdown. In die
periode zijn er 8 mensen binnen 4 maanden aan de gevolgen van een
coronabesmetting overleden. Allemaal hoorden ze bij de kern van de
gemeenschap. Hun gezichten en stemmen in onze bijeenkomsten
worden heel erg gemist. Daarnaast zijn er een aantal kernleden minder
zichtbaar. Maar in deze gevallen hebben de lockdowns een
ontwikkeling bespoedigd die toch al gaande was. We hebben niet het
gevoel dat je daar veel aan kunt doen. Met sommigen heb je daarover
gesproken. Ze onderkennen het zelf, maar we geven elkaar de tijd om
te zien welke kant het op gaat. Ons zijn geen leden bekend die direct
vanwege corona hun geloof kwijt zijn geraakt.
Verrassend voor ons was dat tijdens deze periode juist ook weer
mensen de weg naar onze gemeenschap hebben gevonden en zelfs
vrijwilligerstaken op zich hebben genomen. Maar omdat niet alles
gewoon liep is de integratie dan ook weer moeilijker. Ook in deze
gevallen kun je niet binnenkomen helemaal herleiden tot deze
bijzondere tijd van beperkingen, maar het zal het proces wel versneld
hebben.
Wat heeft volgens jou de coronatijd met de parochie gedaan?
Het is moeilijk om in te schatten wat corona met onze parochie heeft
gedaan. Eigenlijk hebben we geen kans gekregen om daarop goed te
reflecteren. Amper komen we uit de derde lockdown, gaan we een fase
in dat we alles weer mogen in de kerk, is er oorlog in het oosten van
Europa. Dat heeft een grote emotionele impact op de mensen. Soms
heb ik het gevoel dat er nu meer angst heerst dan tijdens de
hoogtepunten van de coronapandemie.
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Wat is nu het eerste dat je weer op wilt pakken of wilt gaan doen en waarom?
Daar hebben we in wezen geen keuzes over gemaakt. Alles zo snel
mogelijk is het devies.
Dat lukt ook aardig. Problemen geeft het dat we soms even niet weten
hoe deden we het nou weer. Alles ging op de automatische piloot. Er is
ook niet echt een behoefte nog lang te blijven stilstaan en te evalueren.
Zijn er nieuwe mogelijkheden of kansen voor de parochie na corona?
Zoals overal in de kerk werden we ‘moderner’ door koffiedrinken en
andere bijeenkomsten via zoom te organiseren.
Via zoom te organiseren, maar daar bleek al gauw dat kan nooit het
fysieke bij elkaar komen vervangen. Wel hebben we vanaf de tweede
lockdown op de zondagen en feestdagen eigen meditatieve momenten
via YouTube uitgezonden. Want er bleek toch op den duur dat vele
parochianen vanuit de eigen gemeenschap en het vertrouwde
kerkgebouw bemoedigd en gesticht wilden worden. Zodoende zijn ook
de nodige installaties in de kerk aangebracht. Het zou kunnen dat de
parochie flexibeler om zal gaan met alternatieve liturgische vormen
omdat ze deze nu al uit nood geboren heeft leren kennen.
Volgens mij is de pastorale verantwoordelijkheid voor elkaar gegroeid.
De hele coronaperiode hebben we regelmatig acties gehouden waarbij
we alle parochianen of verschillende doelgroepen binnen de parochie
door attenties of groetkaarten rondom de feestdagen een steun in de
rug wilden geven. Hen laten weten dat ze niet vergeten zijn. En via de
parochie-mail-groep werden de parochianen regelmatig over het reilen
en zeilen van de leden op de hoogte gebracht. Dat werd door iedereen
gewaardeerd. Dat gevoel van onderlinge verantwoordelijkheid en wij
horen bij elkaar is op het moment nog niet verdwenen.
En als dit gemeenschapsgevoel daadwerkelijk gegroeid is kwalitatief
en kwantitatief dan heeft dat kleine virusje toch nog iets positiefs
gebracht.
Maar nu eerst vrede voor de Oekraïne!
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ROOSTER VAN KERKDIENSTEN

Vr.

25-03 19.00 uur Gebed voor de Vrede

Zo.

27-03 10.00 uur 4e zondag van de 40 dagentijd,
eucharistieviering, Kinderkerk

Wo.

30-03 9.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken

Vr.

01-04 19.00 uur Gebed voor de Vrede

Zo.

03-04 10.00 uur 5e zondag van de 40 dagentijd,
eucharistieviering, Kinderkerk, koffiedrinken

Wo.

06-04 9.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken

Vr.

08-04 19.00 uur Algemene voorbereiding

Zo.

10-04 10.00 uur Palmzondag, eucharistieviering,
Processie en Kinderkerk

Wo.

13-04 9.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken

Do.

14-04 19.00 uur Witte Donderdag

Vr.
Vr.

15-04 15.00 uur Goede Vrijdag, Kruisweg
15-04 19.00 uur Goede Vrijdag

Za.

16-04 21.00 uur Paaswake (doop Aïda Lulashi), koffiedrinken

Zo.

17-04 10.00 uur Paaszondag eucharistieviering, Kinderkerk

Ma.

18-04 10.00 uur Paasmaandag, eucharistieviering

Wo.

20-04 9.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken
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Zo..

24-04 10.00 uur Beloken Pasen, eucharistieviering,
Kinderkerk

Wo.

27-04 9.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken

Zo.

01-05 3e zondag van Pasen, eucharistieviering,
Kinderkerk, koffiedrinken, Gemeentevergadering

Wo.

04-05 9.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken

Zo.

08-05 10.00 uur 4e zondag van Pasen, eucharistieviering,
Kinderkerk

Wo.

11-05 9.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken

Zo.

15-05 10.00 uur 5e zondag van Pasen, eucharistieviering
Kinderkerk, koffiedrinken

Wo.

18-05 9.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken

Zo.

22-05 10.00 uur 6e zondag van Pasen, eucharistieviering,
Kinderkerk

Wo.

25-05 9.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken

BIJ DE KERKDIENSTEN
Gelukkig! We kunnen de draad weer oppakken en proberen ons
kerkelijk jaar weer zoals gewoon te leven.
Daarom bent u allemaal op vrijdag 8 april om 19 uur uitgenodigd voor
de Algemene Voorbereiding.
Zaterdag 9 april tussen 14 en 16 uur kunnen alle kinderen van binnen
en buiten de parochie komen om palmpaasstokken te maken.
En op zondag 10 april om 10 uur tijdens de eucharistieviering worden
de palmtakjes gewijd en houden de kinderen een processie.
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Ook de Goede week zal zoals vanouds gevierd worden (zie het rooster
van Kerkdiensten op de vorige pagina). Met tijdens de Paaswake de
doop van Aïda Lulashi.
De woensdagochtenddiensten verheugen zich in een toenemende
belangstelling daarom gaan zij zoals gewoon om 9.30 uur in de Goede
Week en de Paasweek door.
Op zondag 20 februari is Laurens Münch tot lector in onze parochie
benoemd. Hij zal in toekomst samen met Rick de Ronde diensten van
schrift en gebed leiden en soms om beurten met Rick in de
eucharistievieringen assisteren.

Gebed voor de vrede
De beelden van de oorlog in Oekraïne raken ons. Veel hulp komt op
gang, geld wordt ingezameld voor vluchtelingen en slachtoffers. Wij
willen stilstaan bij de gevolgen van de oorlog in Oekraïne, waken met
de mensen die schuilen voor de bommen, kaarsjes branden voor de
slachtoffers van het oorlogsgeweld en bidden voor wie misleid zijn
door leugens en desinformatie. Laten we vooral samen bidden voor
vrede. Doe mee met onze bidstonden voor vrede, op de
vrijdagavonden van de 40 dagentijd, van 19.00 tot 19.30 uur.

UIT HET PASTORAAT
Al een hele tijd heeft Tjamila Krab last van ademnood en sinds bijna
zes weken ligt ze in het ziekenhuis voor onderzoek. Nu is de
ademnood duidelijk verbeterd maar pas nu is ontdekt dat ze
waarschijnlijk een bacterie op het hart heeft. Dat betekent dat ze de
komende 6 weken een antibioticakuur moet ondergaan. Thuis of in het
ziekenhuis is nog open.
Het zijn slopende weken voor Tjamila en haar ouders Caroline en Ton.
Wij hopen en bidden dat ze allemaal de kracht vinden om deze weg te
gaan en vooral dat Tjamila eindelijk geneest.
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Marieke van der Wel, al jarenlang misdienaar in onze gemeenschap en
lid van de gezinsdienstcommissie is op 26 februari bevallen van een
knappe en fitte jongen. Hij heet Alex Peter Marcel Pirovano. Hij is een
ochtendkind. Hij werd om 6.16 uur geboren en woog 3945 gram. Met
moeder en kind gaat het goed. Marieke woont Eenigenburg 34, 1965
BM Heemskerk.
Til van Herle heeft 16 februari haar hielbeen gebroken. Sindsdien
vertoeft zij in de Sint Janskliniek in Haarlem. Ze wordt er goed
verzorgd en de behandeling is ook prima. Als het goed is mag ze
binnenkort weer naar huis. Wel moet de woonkamer wat worden
aangepast.
Een van onze oudste parochianen gaat verhuizen. Bien Donker
verhuist van haar eigen appartement in 'De Luchte' naar een kamer in
Huis ter Hagen.
Op het moment zijn er veel parochianen besmet met corona, maar
meestal zonder zware ziekteverschijnselen, dankzij de vaccinaties en
boosterprikken.
Vanuit deze plek wil ik van harte de pastorale commissie, de
seniorenmiddaggroep en de bloemengroep bedanken voor hun inzet
in de parochie. Vooral in de periodes van lockdown heeft de pastorale
commissie ervoor gezorgd dat de parochianen of bepaalde groepen in
de parochie regelmatig een bemoedigende groet vanuit de
gemeenschap ontvingen.
En de bloemengroep verzorgt elke zondag en op alle feesten de
versiering van het altaar en brengt daarna de bloemen bij parochianen
langs die een duw in de rug nodig hebben.
De seniorencommissie nodigt alle senioren van harte uit op donderdag
28 april voor onze Seniorenmiddag. We beginnen om 15.00 uur in de
kerk met een korte dienst en vervolgen de middag met een gezellig
programma in de Bolder.
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UIT DE PAROCHIE
Op zondag 13 maart hebben wij voor de viering Sanne van Putten tot
tweede penningmeester benoemd. Ze zal nu samen met Heleen
Kersbergen het penningmeesterschap behartigen.
Wij wensen beide dames veel sterkte en goede moed bij deze
belangrijke taak voor onze parochie!
De Bijbelgespreksgroep komt om de week op vrijdag om 14.00 uur in
de Bolder bij elkaar (zie de agenda, achterin dit parochieblad).
De Oecumenische leeskring komt om de week bij elkaar op vrijdag om
14.00 uur (zie de agenda)
Op zondag 15 mei bent u na de eucharistieviering in de Bolder voor de
voorjaarsgemeentevergadering uitgenodigd. Het gaat dan vooral over
de eigen parochie.
Daarnaast zijn ook de verenigingen, diverse leringgroepen, de
jongvolwassenen en allerlei werkgroepen weer opgestart. Voor info
kun je bij de pastoor of bij de verschillende voorzitters terecht.

VANUIT HET KERKBESTUUR
Graag wil ik u namens, het kerkbestuur vertellen, over onze
vastenactie. De vastenactie, die wij dit jaar houden.
Het geld gaat dit jaar naar Mozambique. U heeft hierover al uitgebreid
kunnen lezen in het vorige Kruispunt. Ik hoor u denken, waarom zo
ver weg? Omdat de bisschop daar onze hulp hard nodig heeft en hij er
ook zorg voor draagt dat uw geld op de juiste plek zal komen.
En dat er spullen van worden gekocht, die echt nodig zijn, denkt u dan
aan medische spullen, schoolspullen, voeding. Ook al wordt het leven
bij ons steeds duurder, er is voor ons wel zorg, school en voeding.
Namens de bisschop aldaar wil ik u hartelijk danken.
Namens het kerkbestuur,
Caroline Krab-Juffermans
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Kinderkerk
De kinderkerk eindigde vorig jaar Kerst met een lockdown, terwijl we
goed de liedjes voor het Kerstspel hadden geoefend. Dan maar de
laatste zondag van de Advent met een telefoon opnames maken. Alles
wat mis kon gaan, ging mis, de muziek de achtergrondgeluiden, maar
we deden het toch. We kregen toestemming van de Bisschop om het
met beperkt publiek op eerste Kerstdag wel op te voeren en om het op
YouTube te zetten. Maar juist om extra te oefenen, werd ik ziek door
de boosterprik en heeft Marlie mij vervangen.
Op 23 januari mochten we weer starten, we hadden het liedje ‘God
kent jou van het begin’ geleerd met muziek en toen we hoorden dat het
orgel het niet deed, hebben wij met het met muziekinstrumentjes in de
kerk gezongen.
Deze veertigdagentijd spaart de Kinderkerk voor Ethiopië, waar de
mama van Cathrine is geboren en haar oom daar de kerk helpt. De
hygiëne is in Ethiopië ver te zoeken, een goed toilet en riool ontbreekt,
het wordt in de bosjes, een gat in de grond en soms een put gedaan.
Ook schoon water is daar niet gewoon. De kinderen zitten op school
niet gewoon aan een tafel en op een stoel, maar op de grond. Speelgoed
is er bijna niet, ze spelen met wat de natuur ze brengt. Onze bijdrage is
klein, maar iets kleins kan iets heel groot worden.
Ons project heet ‘ben jij klaar voor het feest?’
In de kerk hangt een slinger en elke week
komt er een feestvlag bij met het
Bijbelverhaal van die week. Het zou mooi
zijn als de slinger niet alleen bestaat uit
Bijbelverhalen, maar ook uit eigen
hoopgevende ervaringen! Maak een vlag of schrijf het op papier op en
leg het achter in de kerk, dan wordt het aan de vlaggenlijn gehangen.
Daar ligt ook een spaarpotje voor een eventuele bijdrage. Zo wordt het
echt ons eigen project, als teken van hoop en verwachting.
Fijne voorbereiding op Pasen,
De Kinderkerk, Nanda Tol
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FILM KIJKEN IN DE KERK
Na een aantal jaren pakken wij weer de draad op en tonen we in de
vastentijd een film in de kerk.
De film heet ‘Corpus Christi’. Het is een gelaagd drama dat niet
volgens platgetreden paden verloopt. Hij was zelfs voor de Oscar
filmprijs genomineerd.
Deze film is door echte gebeurtenissen geïnspireerd. Terwijl hij zijn
straf voor een tweedegraads moord uitzit in een gesloten
jeugdinstellling, ervaart Daniel een religieuze roeping maar door zijn
criminele verleden zal hij nooit priester kunnen worden. Na zijn
vrijlating wordt hij in een plattelandsdorp door een groot misverstand
als priester ontvangen en deze kans grijpt hij met beide handen aan om
zich daadwerkelijk als hun nieuwe parochiepriester op te werpen.
Dinsdag 5 april om 20 uur in de kerk, 5 euro entree.

Beste Parochianen,
Wij vinden het heel leuk en zijn blij dat wij u weer kunnen uitnodigen
voor een seniorenmiddag die op donderdag 28 april wordt gehouden.
U bent van harte welkom, we beginnen de middag om 15.00 uur met
een eucharistieviering in de kerk.
Na afloop is er een samenzijn in de Bolder, hier staan koffie en thee
voor u klaar met wat lekkers. De middag staat in het teken van
gezelligheid en wij hebben weer iets leuks bedacht.
De middag zal eindigen om plm. 17.30 uur.
Graag aanmelden voor 20 april.
En heeft u geen vervoer? Laat het ons weten en wij zorgen hiervoor.
U kunt zich aanmelden bij:
Anneke Zwart
06 53226415
Sonja Gravemaker 06 2 4713401
Pastoor H. Münch 06 15655684
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Bedankjes
Lieve mensen,
Ik wil u allen bedanken voor de kaarten en bloemen, belangstelling per
telefoon en lieve woordjes na mijn onfortuinlijke noodlanding van de
trap.
Wat een fijne geloofsgemeenschap!
Hartelijk dank.
Jan Karemaker

Lieve mensen,
Je leven staat een beetje stil als je hoort dat je een ernstige ziekte hebt.
Gelukkig wist ik al snel dat deze vorm van kanker heel goed
behandelbaar is. Na twee operaties en een behandeltraject gaat het nu
weer een stuk beter.
Maar wat zijn wij, als gezin, gezegend met de mensen om ons heen.
Jullie kaartjes, bloemen en appjes waren zo fijn! Ook voor mijn ouders.
Heel erg bedankt.
Omdat ik nog niet goed kan praten (en zingen), lukt het mij nog niet
om naar de kerk te gaan. Hopelijk gaat dat snel beter en kan ik jullie
persoonlijk bedanken.
Léonie Wijker

Adreswijziging
Mevr. B. M. Donker-de Wilde
Huis ter Hagen
Lod. Van Deyssellaan 254, kamer 115
1985 CV Driehuis
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Bericht over de Bazar in 2022
Al in 2019 waren er zorgen bij de
Bazarcommissie over het
voortbestaan van de Bazar. Veel
medewerkers gaven aan te gaan
stoppen en de gemiddelde leeftijd
van de overblijvende hulptroepen
werd best hoog. Van hen kunnen
we niet vragen de best grote inspanning te leveren om het allemaal te
organiseren/versjouwen/uitpakken/verkopen. Toen kwam de corona
epidemie en konden we de bazaar twee jaar niet organiseren. Nu alle
beperkingen worden opgeheven denkt de Bazarcommissie na over de
toekomst.
De Bazar in de huidige vorm komt niet meer terug
Het is gewoon niet meer mogelijk om het voor elkaar te krijgen met de
huidige bezetting. Dat is jammer, maar het is niet anders. In de enquête
die de Bazarcommissie heeft gehouden kwam dit ook naar voren. Aan
de andere positieve kant hebben een paar mensen aangegeven mee te
willen denken met de Bazarcommissie over de toekomstige
mogelijkheden.
We gaan andere vormen zoeken om met elkaar geld te verdienen voor
onze kerk.
Hiervoor denken we aan een regelmatig terugkerende matrixzondag,
en een losse eendaagse rommelmarkt. Ook de grote verloting blijft
bestaan. U hoort hier later meer over. Na de zomer willen we dit gaan
opstarten.
Aan iedereen die zich de afgelopen jaren heeft ingezet: bedankt!
Zonder u hadden we dit nooit al die jaren kunnen volhouden. We
zoeken naar een passend moment om afscheid te nemen van al die
medewerkers.
Wij zien u graag bij een van de komende activiteiten!
De Bazarcommissie
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AKTIVA

Lente zoet
Mooie dag, mooie lente
mooie witte hyacint.
Er is weer een nieuwe oorlog
en een moeder zonder kind.
Heerlijke zon, heerlijke koffie,
heerlijk zo-even in de tuin.
Maar kilometers verderop
Schieten ze de boel in puin.
Het genieten en de afschuw
gaan verwarrend hand in hand
want de vogels fluiten vrolijk
en de Oekraïne staat in brand.
En ik heb ook heus mijn zorgen
maar die vallen in het niet
want mijn zoon draagt geen geweer
waarmee hij op de ander schiet.
De hyacint viert haar bloei
terwijl het leven elders bloedt.
En de zon maakt alles lichter
toch smaakt de lente bitterzoet…
bron onbekend
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16 Maart kon de vrouwenvereniging Aktiva voor de eerste keer sinds
lange tijd weer bij elkaar komen. De aartsbisschop van Utrecht mgr.
Bernd Wallet kwam speciaal voor ons naar IJmuiden om kennis met
Aktiva te maken. Helaas konden wij vanwege een dubbele boeking de
bisschop niet in onze eigen Bolder ontvangen maar kwamen wij bij
elkaar in restaurant Spijkers onderaan de trap bij de kerk.

Yvonne Groen opende de avond en heette bisschop Bernd van harte
welkom, vervolgens las Sonja Gravemaker het gedicht voor dat op de
vorige bladzij staat! Hierna nam de bisschop ons mee door zijn
levensverhaal. En konden wij onze nieuwe aartsbisschop beter leren
kennen. Het werd een mooie avond waar het ging over ons geloof,
onze kerk, over zijn gezin, zijn leven en waarbij ook veel te lachen viel!
Wij voelden deze avond dat Utrecht toch niet zo ver weg lijkt als wij
soms denken!
Wil Wijker-Vis
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Aartsbisschop Bernd Wallet heeft, mede namens de
bisschoppen van de Unie van Utrecht, een brief gestuurd aan
Kirill, de patriarch van Moskou en geestelijk leider van de
Russisch-Orthodoxe kerk. Hierin roept hij hem op zich in te
zetten voor de vrede in Oekraïne. Lees hieronder de Engelse
versie van de brief.
To His Holiness Kirill
Patriarch of Moscow and of All Russia
Utrecht, Wednesday, 2 March 2022
We greet Your Holiness at the beginning of the Great Fast in our
Western Church. It is in the spirit of these Great Forty Days, in which
we focus on what our Christian life should be, that I write to you at this
difficult time in Europe. As many of our faithful have joined the global
day of fasting and prayer for the restoration of peace this Ash
Wednesday, we urge you to do everything you can to stop the presentday violence against the innocent people of Ukraine. Women and
children have fled their homes. People live in fear. War threatens the
security and well-being of many in our common home Europe,
including in your own country. I am well aware of the deep historical
and spiritual ties between your countries, but how can this violence
ever be fruit of a Christian life? Your Holiness, you are in a unique
position to make a difference. Please make it clear to President Putin
how the Kingdom of God is justice and peace. We pray the Holy
Wisdom of God may guide you to find a solution.
We remain with the greatest esteem and love in our Saviour Jesus
Christ

✠ Barend Theodoor, Archbishop of Utrecht
Primate of the Union of Utrecht of Old Catholic Church
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Iets voor U?Miss

Kok in De Bolder
Cook & Clean is een klein, maar zeer ondernemend bedrijf met
een eigen visie over het koken, schoonmaken, catering of andere
diensten met competitieve marktprijs van onze beheerder van
De Bolder, Jorge Francisco.
Onze missie is simpel: het leveren
van diensten van hoge kwaliteit
aan onze gewaardeerde klanten.
Ons team doet zijn best om aan
specifieke behoeften van elke
project te voldoen.

Hoe kan ik afspreken of
bestellen?
Neem contact op met de beheerders van De Bolder per
mail: bolder.okijmond@gmail.com
of
Jorge Francisco
Mobiel: 06 87177414
Rafaela Margaca
Mobiel 06 86055049
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Oud-Katholieke Mannenvereniging
Na een aantal maanden wegens Corona geen bijeenkomsten te hebben
gehad was op 8 februari weer de 1e bijeenkomst na de Corona
lockdown. Deze avond gaf de heer Marten Münch een presentatie over
het bedrijf PicNic, de kruidenier aan huis. De oprichters van PicNic zijn
ICT data techneuten zonder ervaring in de supermarkt branche. PicNic
is volgens de oprichters een E-commerce bedrijf. Marten werkt ruim 3
jaar bij PicNic als bedrijfsjurist maar kon ons ook uitgebreid informeren
over het bedrijf en alle processen die plaatsvinden om de
boodschappen bij de klanten thuis te bezorgen. De 1e levering in
Nederland is gestart in mei 2015 met op dat moment 2 autootjes. U ziet
deze smalle elektrische autootjes inmiddels wel dagelijks in het
verkeer. PicNic was samen met AH en Jumbo uitgenodigd bij Jinek bij
de start in mei 2015 en dat leverde meteen veel aanmeldingen op door
het hele land.
PicNic heeft momenteel 600 man in dienst en is aanwezig in 3 landen,
Nederland, Duitsland (start 2017) en Frankrijk (start 2021). Het
business model is gebaseerd op het melkman/SRV model. Dit betekent
dat zij de boodschappen op vaste tijden rondbrengen. Zij rijden
volgens een vaste route door een wijk/plaats in tegenstelling tot de
bezorgdiensten van de grote supermarkten die van hot naar her rijden.
Elke dag wordt op een bepaald uur in een wijk/plaats bezorgd en
ongeveer 30 minuten voordat de bestelling wordt bezorgd krijgt de
klant een melding dat de bezorger er aan komt. Dit maakt het
makkelijk voor de klanten om bij de bezorging thuis te zijn. Niet
iedereen die zich aanmeldt kan meteen klant worden maar komt vaak
eerst op een wachtlijst. In een bepaalde regio moet er namelijk een
aantal klanten zijn om de bezorging rendabel te maken en ook in die
regio moet een kleine distributievoorziening zijn, in PicNic taal “hub”,
waar de autootjes worden geladen met tasjes met boodschappen. Deze
tasjes worden samengesteld in een paar grote distributiecentra en in
kratten naar de hubs getransporteerd waar de tasjes per klant in de
autootjes worden geplaatst voor verder bezorging. Voor bezorgen in
IJmuiden wordt gebruik gemaakt van de hub in Haarlem.

19

PicNic is succesvol door goede service door o.a. te bezorgen met een
glimlach, vaste levertijden 7 dagen per week, lage prijzen, goede
kwaliteit, gratis levering, minimale verspilling van producten en groen
door gebruik te maken van elektrisch aangedreven autootjes die
maximaal 50 KM per uur kunnen rijden. Verder gebruikt PicNic tasjes
van papier die weer worden ingeleverd door de klant voor recycling,
dus geen plastic. Zij hebben een groot aanbod producten van A merken
en eigen merk. Op dit moment heeft de klant een keuze uit ongeveer
9000 producten, weliswaar nog niet zo uitgebreid als de grote
supermarkten maar PicNic breidt dit gestaag uit. Klanten moeten
minimaal voor een bedrag van €35,- met de PicNic app de producten
bestellen.
PicNic heeft voor online bezorgdiensten een hoge klantenscore van 85
op een schaal van 1-100 terwijl de grote supermarkten een magere
score van 10 halen. Op dit moment heeft PicNic ongeveer een aandeel
van 60-80% van de online supermarkt bezorgdiensten en 48-61% van
de huishoudens in Nederland valt binnen een PicNic bezorggebied.
PicNic ziet zichzelf niet als een online supermarkt maar als een Ecommerce bedrijf. Met flinke investeringen, o.a. 600 miljoen van de Bill
Gates foundation, in software ontwikkelingen om de bedrijfsprocessen
verder te optimaliseren en distributie centra uit te kunnen breiden in
Nederland en andere landen in Europa timmert PicNic behoorlijk aan
de weg.
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Op 8 maart gaf ons lid Jaap Wijker een presentatie over de James Webb
Space Telescope (JWST). Velen hebben wel eens van de Hubble
telescope gehoord die gedurende vele jaren o.a. mooie foto's van
objecten in de ruimte maakte. Sinds 1996 wordt er gewerkt aan de
opvolger van de Hubble de JWST die vernoemd is naar James Webb
(1906-1992) oud directeur van de NASA. Oorspronkelijk was de
lancering vastgesteld in 2020 maar door Corona is de lancering
uiteindelijk pas gebeurd op 25 december 2021 in Frans Guyana met een
Ariane 5 raket.
Het JWST project is een
samenwerkingverband
tussen de Amerikaanse
ruimtevaartorganisatie
NASA, de Europese
ESA en de Canadese
CSA. De kosten zijn nu
9,5 miljard Euro
waarvan het grootste
deel door NASA wordt
betaald. De kosten voor
ESA zijn ongeveer € 700
miljoen voor de Ariane
5 raket voor de lancering en voor 4 wetenschappelijke instrumenten.
De kosten voor de CSA zijn ongeveer $ 200 miljoen Canadese dollars
voor sensors en wetenschappelijke instrumenten.
De JWST doet er na de lancering ongeveer een maand over om aan te
komen op zijn bestemming, het tweede Lagrange-punt (L2 punt) op 1,5
miljoen kilometer van de aarde. De ruimtetelescoop zal daar met
hetzelfde ritme als de aarde om de zon draaien. Voordat James Webb
bij L2 aankomt, moeten de nodige cruciale stappen worden doorlopen,
zoals het uitvouwen van de zonnepanelen, het zonneschild en de
primaire spiegel. Op dit moment is bekend dat al deze operaties
foutloos zijn verlopen. Er wordt nu gewerkt aan het kalibreren van de
telescope spiegels en testen van de instrumenten.
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Eenmaal up and running over ongeveer 3-4 maanden van nu zal de
JWST vooral naar de eerste sterrenstelsels en het ontstaan van de eerste
sterren in het heelal kijken, dat is licht dat kort na de oerknal ontstond.
“Telescopen zijn een soort tijdmachines, als ze het heelal in kijken zien
ze licht dat vele jaren onderweg is geweest. De JWST kan ruim 13
miljard lichtjaar terugkijken in de tijd. Als 1 lichtjaar ruim 9 biljoen km
is (9 met 12 nullen, snelheid licht is 300.000km per seconde x
3600x24x365 is 1 lichtjaar) dan is 13 miljard lichtjaar voor ons een
gigantische onvoorstelbare afstand.
De doelen van de JWST zijn:
– Het opvangen van licht van sterren en sterrenstelsels die kort na de
oerknal werden gevormd.
– Bepalen hoe deze oudste sterrenstelsels zijn geëvolueerd.
– De vorming van nieuwe sterrenstelsels observeren.
– De fysische en chemische samenstelling van verre sterrenstelsels
meten en de mogelijkheid van het bestaan van leven onderzoeken.
Wij danken Jaap voor zijn uitvoerige presentatie waarin ook mooie
werkelijke en animatiefilmpjes van lancering en uitklappen van
instrumenten waren opgenomen.
De volgende bijeenkomst is op 12 april. Magnus Münch geeft dan een
presentatie over Biostatistiscs.
Namens het bestuur,
Cees Borst
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AGENDA
25-03
01-04
04-04
08-04
09-04
21-04
22-04
06-05
09-05
15-05
19-05
29-05
13-05
20-05

14.00 uur Bijbelgroep, De Bolder
14.00 uur Oecumenische Leeskring, De Bolder
19.30 uur Kerkbestuur in De Bolder
14.00 uur Bijbelgroep, De Bolder
14.00 uur Palmpasenstok maken in De Bolder
10.00 uur Oecumenisch koffiedrinken De Bolder
14.00 uur Bijbelgroep, De Bolder
14.00 uur Bijbelgroep, De Bolder
19.30 uur Kerkbestuur in De Bolder

11.15 uur Gemeentevergadering De Bolder
10.00 uur Oecumenisch koffiedrinken, Nieuwe Kerk
14.00 uur Oecumenische Leeskring, RK-pastorie, Driehuis
14.00 uur Oecumenische Leeskring, De Bolder
14.00 uur Bijbelgroep, De Bolder

Redactie en medewerkers van Kruispunt wensen u:
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Parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus
Pastores:
Pastorie: Kon.Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel.0255-515260
Pastoor H. Münch, tel.06-15655684, munchharald@gmail.com
Pastoor M. Liebler- Münch, 06 15656298e martina.liebler@ziggo.nl
Gebouwen:
Engelmunduskerk:
De Bolder:

Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden
06-87177414, b.g.g. 06-86055049
e-mail: bolder.okijmond@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:
NL52 INGB 0000 0018 00
Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans:
NL52 INGB 0000 0018 00 ovv. Kerkbalans of Vrijwillige Bijdrage
Giften voor het Kruispunt: NL52 INGB 0000 0018 00
Busjes kunnen geleegd worden na telefonisch overleg met
Mariska (06 12821998) of Wil Wijker (tel.023-5387658)
Diakonaat IJmond: NL52 INGB 0000 0018 00 ovv Diakonaat IJmond
Oud-Katholieke Begrafenisvereniging:
Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, 023-5324486
Autovriendendienst: Coördinator Marjoke de Koning, 0255-515597
Kruispunt: kopij inleveren voor 18 mei via:
e-mail: kruispunt.okijmond@gmail.com of
kastje kopij Kruispunt achter in de kerk
Het volgende nummer verschijnt omstreeks 24 mei 2022.
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