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Colofon
Het scheepje is een uitgave van de Oud katholieke parochie St Agnes, Egmond
Eindredactie: Pastoor Joke Kolkman
Redactie e-mail: Joke.Kolkman@okkn.nl
Omslagontwerp: Angelique Verheij - Studio Koester Booster

Verspreiding
Het papieren Scheepje wordt door vrijwilligers verspreid in de Egmonden. Het
Scheepje staat ook op de website, en is ook, net als de nieuwsbrief, per mail
verkrijgbaar. Als u een mailtje naar de pastoor stuurt, komt het scheepje ook
op de mail. Er wordt geen administratie voor bijgehouden, dus binnen de
Egmonden krijgt u dan beide.

Kosten
Het Scheepje is gratis. Maar kost natuurlijk wel geld! Uw bijdrage is welkom op
NL32RABO0315 7032 45 onder vermelding van ‘Scheepje’.

Pastoor en kerk
Oud katholieke parochie Ste Agnes,
Voorstraat 110 (pastorie), 112 (kerk), 1931 AN Egmond aan Zee
Bijdragen op NL32RABO0315 7032 45
Pastoor Joke Kolkman
Tel: 072 – 506 1206 of 06 - 25 54 64 09
Kosters
- Mw ter Beek
- Mw Slof

06 – 54 25 70 73
06 – 41 22 14 42

Verenigingsgebouw Egmond
Julianastraat 5, 1931 CA Egmond aan Zee;
Tel: 072 – 506 4141 of 06 – 39 49 48 16
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Een nieuw Scheepje!
En nog op papier ook! Maar ook op de site, en in de mail. Kleurige omslag – een
frisse wind in de Egmonden!
Met dank aan alle parochianen die een stukje hebben aangeleverd!

Het is, na de corona stilte, weer een teken dat het allemaal weer gaat draaien!
Daar gaat dit nummer dan ook over: wat gaat er allemaal weer draaien, en hoe
gaat dat dan ook nog lukken…. Veel mensen vinden het dan best leuk daar een
bijdrage aan te leveren. Voor deze mensen is dit een bewaar nummer!

Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd.
laat het verleden nu rusten.
Zie, ik ga iets nieuws verrichten
nu ontkiemt het,- heb je het nog niet gemerkt?
(Jesaja 43, 18)

Een nieuw begin.
Een nieuw begin met ’t Scheepje in een fris blauw jasje.
Een nieuw begin met allerlei activiteiten in en rondom onze parochie.
Een nieuw begin van een parochie met een pastoor.
Een nieuw begin als in de kerk de adventszondagen weer beginnen.
De bovenstaande tekst uit de profetie van Jesaja komt bij mij boven. Er is ook
een lied over geschreven, het staat als gezang 520 in ons boek.
Natuurlijk gaat het in de kerk vaak over wat er allemaal is gebeurd. We laten
ons inspireren door Bijbelse teksten van eeuwen geleden. We laten ons
troosten door verhalen van vroeger: verhalen van Jezus die brood deelde, die
mensen genas, het Koninkrijk verkondigde.
Natuurlijk is in de kerk het verleden belangrijk, in onze kerk houden we de
traditie in ere. We respecteren wat we van onze voorouders hebben
meegekregen.
Natuurlijk gaat het tijdens de huisbezoeken vaak over wat de mensen hebben
meegemaakt aan lief en leed. Mensen vertellen soms uit welk gezin ze komen,
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waar ze hebben gewoond en wat er verder zoal is gebeurd. Ze vertellen over de
parochie, over hoe het vroeger was, toen iedereen nog zoveel jonger was en
meer kon. We staan wel degelijk stil bij wat eertijds is gebeurd.
Maar dan…. In de profetie van Jesaja lees ik een uitnodiging om verder te
kijken. Jesaja profeteert over een nieuw begin dat God heeft gemaakt.
Een nieuw begin, een hoopvol en kwetsbaar begin want het lijkt op zaad dat in
de aarde valt en daar ontkiemt. Het begint heel klein, nauwelijks zichtbaar
maar zal groeien en krachtig worden en voor iedereen te zien zijn.
Het is logisch dat juist deze tekst ook in de advent vaak wordt gelezen. Dan
leven we toe naar het nieuwe begin dat met Jezus’ geboorte is gekomen.
Een nieuw Scheepje als een nieuwe start voor onze parochie nadat we bijna
anderhalf jaar zeer beperkt waren. Een nieuw Scheepje met de uitnodiging om
toch vooral mee te doen en aan te haken binnen uw mogelijkheden.
We kijken uit naar de toekomst, samen binnen deze parochie. Er zal van allerlei
nieuws beginnen. Dat is een mooie gedachte.
Maar er is meer. Het gaat in de kerk ook over de toekomst die God voor ons in
petto heeft. In ons kerkboek heet dat de zondag van de voleinding. Het
betekent niets meer of minder dan de belofte dat God alles goed zal maken.
“Waar gaat het heen met deze wereld?”, kunnen we wel eens verzuchten.
Het komt goed, in Gods Naam.
Pastoor Joke Kolkman
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Activiteiten in de St Agnes Parochie
In deze rubriek stellen allerlei groepen zich aan u voor. Bij alle groepen is plaats
voor uitbreiding, dus u kunt gerust een keertje komen kennis maken!
Veel groepen zijn dringend toe aan verjonging. Laat het niet verloren gaan!

Kerkradio80
Kerkradio is een 25 jaar geleden begonnen uitzendingen voor de radio samen
te stellen.
In de loop der tijd is er een werkgroep bestaande uit leden van de 3 kerken
ontstaan en de opzet is dat de leden uit de verschillende dorpskernen komen.
Een tiental jaren geleden werd de werkgroep gevormd door 3 leden van de
PKN-gemeenten en 3 leden uit onze kerk. Na verloop van tijd bleven slechts 2
leden over om het werk te doen. Hierdoor is er noodgedwongen zeer vaak
teruggegrepen naar oude programma’s. Inmiddels is nu ook het vijfde lid
vertrokken.
Maar ….. gelukkig is er weer een team gevormd uit 5 personen, uit de RoomsKatholieke en Oud-Katholieke Kerk. Nu worden er weer, met ondersteuning
van de technici van RTV80, programma’s gemaakt.
Kerkradio 80 is inmiddels een volwaardig onderdeel van RTV80, de lokale
omroep van de gemeente Bergen. De radiostudio is in een kelderruimte van
Hotel Zuiderduin.
De uitzendingen zijn de eerste zondag van de maand van 9 tot 10 uur, met een
herhaling op de maandagavond na het nieuws van acht uur.
Elke donderdag en vrijdag worden het ‘nieuws’ en de agenda uitgezonden. De
momenten van uitzenden zijn:
• op donderdag
• op vrijdag

om 06:10, 08:10, 12:10, 16:10, 22:40 uur.
om
07:10, 13:10, 17:10, 22:10 uur.

Kerkradio80 is te ontvangen op de frequenties FM 105.9, Ziggo kanaal 919 of
KPN kanaal 1193. Incidenteel zijn er ook uitzendingen via de televisie van
RTV80. De uitzendingen van RTV80 zijn te ontvangen via Ziggo kanaal 44 of KPN
kanaal 1493. Zie ook www.RTV80/kerkradio/.
Hier kunt u ook zien wie u verder kan informeren. Maar u kunt het ook gewoon
Marina vragen!
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De Bezoekersgroep
De Bezoekersgroep wordt op dit moment gevormd door 4 dames te weten Nel
Zwart, Lyda Aland-Kossen, Agaath Zwart-Jongejan, Lien de Jong–Zwart en Els
van Waart–Zwart.
We gaan langs bij de jarigen van 70 jaar en ouder met een verjaardagskaart.
Wanneer wij niemand thuis treffen weten we de brievenbus te vinden en laten
het kaartje hierin achter. Wilt u ook meedoen dan kunt u contact opnemen
met Els of Agaath, adres staat verderop.
Behalve het verzorgen van de verjaardaggroet verzorgen wij ook de jaarlijkse
Adventsmiddag. Helaas kon vorig jaar deze middag ten gevolge van Covid-19
niet doorgaan.
Dit jaar staat de Adventsmiddag wel weer op de agenda: Vrijdagmiddag 17
december om 3 uur de kerkdienst, waarna de viering wordt voortgezet in het
Verenigingsgebouw. De muziek wordt op deze middag verzorgd door het eigen
trio.
Wilt u aan deze middag deelnemen dan is het van belang dat u zich voor 12
december aanmeldt bij:
- Els van Waart, Plevierenlaan 72, telefoon 5067458
of
- Agaath Zwart, Dr. Wiardi Beckmanlaan 67, telefoon 5064085.
Meldt u zich op tijd aan omdat er slechts een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar is!

Kerkkoor

In de Oudkatholieke kerk is er altijd al gezongen bij de dienst; een kerkkoor is
er dus waarschijnlijk al honderden jaren. Vroeger in het Latijn, sinds 1909
meest in het Nederlands. We zetten met ons koor een heel lange traditie voort
en we hopen, dat er na ons nog altijd een kerkkoor zal zijn!
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Het koor zingt elke zondag tijdens de hoogmis. Daarnaast ook op bijzondere
dagen, zoals de Kerstnachtmis, Paaswake en andere feestelijke gelegenheden.
Dan is het een genot om de bekende liederen, die bij deze dagen horen, te
zingen.
We zingen ook bij trouwerijen en begrafenissen, bij de laatste nu helaas veel
vaker dan de eerste. Maar juist bij uitvaarten hebben we als koor echt een
toegevoegde waarde en helpen we in het rouwproces. Het geeft ons ook het
gevoel iets te betekenen voor de medemens.
Het koor is niet alleen een plaats om te zingen, het is ook een sociale omgeving
er wordt lief en leed met elkaar gedeeld en bovenal is het prettig toeven.
Daarbij moet er natuurlijk wel zo goed mogelijk gezongen worden.
Eens per jaar is er een plenaire vergadering. Daar wordt het afgelopen jaar
doorgenomen en eventuele probleempjes besproken. Ook wordt dan beslist of
er een uitje (etentje) wordt georganiseerd en of er nog buiten de deur
gezongen gaat worden (in een andere parochie).
Het koor bestaat momenteel uit 24 leden, waarvan er helaas een aantal zijn die
door ziek en zeer niet meer meezingen. De gemiddelde leeftijd is op het
moment dik boven de zeventig. We zouden er graag wat jongere leden bij
krijgen!
Vroeger had meezingen een verplichtend karakter. Als je niet kwam repeteren,
mocht je op zondag niet meezingen! Dat is echt niet meer zo. We zijn gewoon
heel blij als er mensen willen komen, ook als ze niet elke zondag kunnen. Er
wordt gerepeteerd op de woensdagavond (zomers op dinsdagavond) van half
acht tot negen.
Mensen, die willen komen zingen zijn welkom op de repetitie avonden, in de
kerk, boven bij het orgel. Het koor wordt geleid door Jan Hille en Laura Zwart.
Het koorbestuur bestaat uit: Jaap Dekker, voorzitter; Kees Visser, secretaris en
William Wijker, penningmeester.
Er is nog veel meer over het koor te vertellen, maar dat houdt u te goed.

8

St Jan, Oud Papiergroep
St Jan is 21 januari 1948 opgericht onder de naam Oud katholieke mannenvereniging St Jan. Opzet was het meewerken aan verdere opbouw van de kerk
en versterking van de OK parochie tegen invloeden van buitenaf. In de statuten
staan de zwaar wegende woorden, het Oud katholieke Geloof bewaren,
uitdragen en versterken.
Leden moesten Oud katholiek zijn of met Oud katholieke vrouw getrouwd zijn!
In 2018 zijn statuten gewijzigd en mag iedereen lid worden als hij begrip heeft
voor ons Christen zijn. In het verleden toen er geen uitgaansleven was, heeft de
mannenvereniging veel gezelligheid gebracht. Zolang St Jan bestaat is er een
enorme bijdrage geleverd, in de vorm van allemaal de handen uit de mouwen
bij renovaties. In die tijd was er ook wel eens commentaar omdat St Jan zich
gedroeg als een tweede kerkbestuur.
De gemiddelde leeftijd ligt nu hoog maar desondanks kan er altijd nog een
beroep gedaan worden op de mannen.
De jaarlijkse Fancy Fair heeft altijd veel geld opgebracht, in 2019 is er een
kerstmarkt georganiseerd samen met de Fancy Fair groep.
Eenmaal per jaar gedenken wij de overleden leden en donateurs van St Jan en
de Oud Papiergroep in een Zondagse viering
St Jan kent dus ook donateurs die voor een kleine jaarlijkse bijdrage op onze
feestavonden komen, wat zeer gewaardeerd wordt door veel alleenstaande
vrouwen.
50 jaar geleden is er een zijtak van St Jan ontstaan in de vorm van de Oud
Papiergroep. Vele onderdelen in de kerk zijn indertijd geschonken door de
toenmalige uit Oud Katholieken bestaande papiergroep.
Nu is het een inbreng van alle geloven en wordt er door alle medewerkers
beslist hoe het geld uitgedeeld wordt.
Het bestuur van St Jan wil hier geen bemoeienis mee, ondanks de statutaire
binding. In de winter komen de leden van St Jan om de 2 weken op
donderdagavond 20:00h bij elkander in het Verenigingsgebouw voor soms
kerkelijke ernst, maar vooral gezelligheid en wij hebben 2 feestavonden per
jaar met gezellige DERPER accordeon muziek .
Bent u nieuwsgierig, kom eens langs, u bent van harte welkom!
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Onderhoud gebouwen
De panden die eigendom zijn van de parochie hebben zorg en aandacht nodig.
Panden die goed worden onderhouden, hebben minder kosten dan onroerend
goed dat af en toe een likje verf krijgt.
En een kerkgebouw van 135 jaar vraagt extra aandacht en liefde!
In onze parochie was een werkgroep Onderhoud Gebouwen actief.
Een paar jaar geleden is er een einde gekomen aan de werkzaamheden van
deze werkgroep. In de huidige parochieorganisatie is het wenselijk dat een
aantal mensen weer de zorg en aandacht voor het onroerend goed van de
parochie heeft.
Heeft u belangstelling voor de werkzaamheden van deze commissie, meld u
aan bij pastoor Joke (072-5061206 of Joke.Kolkman@okkn.nl).
De kandidaat-leden van de commissie zullen uitgenodigd worden voor een
bijeenkomst waarin de werkzaamheden en mogelijkheden van de commissieleden besproken worden.
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Open kerk
In 2019 was het de negende keer dat ons kerkgebouw op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag van 10:30 tot 13:30 geopend was: het jubileum 10 jaar
Open Kerk is nu al twee jaar uitgesteld.
Zaterdag 11 september 2021 op de landelijke Monumentendag waren we
geopend. Ruim 550 personen bezochten ons Kerkgebouw, dat midden in het
centrum van het dorp staat. Mensen lopen er gemakkelijk in en uit.
In een van de eerste jaren hebben we wel ontdekt dat de muziek die gespeeld
wordt tijdens de openstelling van invloed kan zijn op de aantallen bezoekers:
Gregoriaanse zang beïnvloedt het aantal bezoekers negatief, muziek van Taizé
heeft aantrekkingskracht.
Bezoekers zijn geïnteresseerd in de geschiedenis van de Oud katholieke Kerk.
En de vraag: “Wat is nu eigenlijk het verschil tussen Rooms katholiek en Oud
katholiek?”
Het is dan aardig om te kunnen vertellen dat er een overeenkomst bestaat
tussen Petrus Codde, en kardinaal Alfrink.
Kardinaal Alfrink zei bij een bezoek aan mgr Marinus Kok,
“Ik voel me als Petrus Codde” (zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Petrus_Codde)
.

Petrus Codde werd in het jaar 1700 “tegen zijn zin” naar Rome ontboden.
Daar moest hij papieren onder tekenen. Hij werd geschorst en later uit
het ambt gezet toen hij dit bleef weigeren.
Kardinaal Alfrink (Aartsbisschop van Utrecht van de Rooms katholieke
kerk van 1951 tot 1975) werd in 1957 gevraagd naar Rome te komen.

Deze verhalen maken veel indruk op de bezoekers en je krijgt vragen, vragen
hoe het verder ging, vragen wat we vinden van de paus, waarom dit en
waarom niet dat. Soms sta je wel een minuut of tien te praten over dingen die
je zeer dierbaar zijn. Je maakt ook mee hoe ouders bij hun kinderen te biecht
gaan. Een jongeman van een jaar of 10, werd door zijn moeder in de kerk
rondgeleid. De kennis van de moeder ging verder dan ‘dit is het altaar’ en ‘dat
is de preekstoel’. De jongeman was ook verbaasd dat zijn moeder zoveel wist,
van relikwieën, van de stenen tafelen van Mozes en de betekenis van de
paaskaars en paasavond.
“Mama, hoe weet u dat allemaal?” Het antwoord: “ Ik ging vroeger ook naar
zo’n soort kerk” hoorde de jongeman vol verbazing aan.
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Open kerk is ook een vorm van gastvrijheid. De kerk is open voor stilte, gebed,
gesprek, ontmoeting. Ik hoop dat het kerkgebouw in 2022 weer opengesteld
kan worden en dat wij de kerk weer mogen presenteren.
We hebben een hele winter de tijd om ons voor te bereiden.
Meedoen? Laat dit weten aan de pastoor.

Thema-avonden
Deze werkgroep begon in de tijd van pastoor Münch onder de naam
Vormingsgroep, daarna werd het Geloofsinformatie en tegenwoordig wordt er
gewerkt onder de naam Thema-avonden. Het doel van deze werkgroep is de
parochianen de gelegenheid te bieden om via informatiebijeenkomsten zich
meer te verdiepen in maatschappelijke en/of spirituele onderwerpen.
Om een paar voorbeelden te geven, avonden over:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Domme vragen bestaan niet;
de Dode Zee rollen;
Gnosis;
Islam en Christendom;
Bijbelcursus;
Speciale themavonden in de Veertigdagentijd;
Homeopathie;
Psalmen;
Muziekavonden,

….en nog zoveel meer.
U kunt altijd een onderwerp voorstellen, dan kijkt de werkgroep of deze ook uit
te werken is. De werkgroep zoekt samen met de pastoor ook naar invulling van
de avonden. Maar uw inbreng is dus van harte welkom.
Vele mensen hebben door de jaren heen een belangrijke bijdrage geleverd aan
deze werkgroep. Denkt u nog even aan: pastoor Münch, pastoor Lippe, Manon
Hille, pastoor Ploeger, Rita Guns, Marianne de Laleijne, pastoor Scheltinga. De
werkgroep bestaat nu uit: pastoor Kolkman en (vanaf het begin) Trees VisserGroot. Versterking zou fijn zijn! Wilt u meedenken en meewerken in deze
groep? Of een onderwerp inbrengen? Neem dan contact op met pastoor
Kolkman of met Trees.
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We hopen dit seizoen weer met avonden te kunnen starten. Een mooie manier
om wel serieus bezig te zijn, maar zonder liturgie! Let dus op de berichten,
afkondigingen en website. Tot ziens!

Bloemen in de kerk
Een beetje historie: vele jaren zijn de bloemen in de kerk verzorgd door een
vaste ploeg dames, aangestuurd door Siem van Waart. Toen Siem enkele jaren
geleden aangaf met het binden te willen stoppen gaven twee dames aan zijn
voorbeeld te gaan volgen. Enkele maanden later moest een derde om
gezondheidsredenen afhaken, zodat slechts één persoon overbleef.
Maar ook zij gaf aan niet verder te gaan met het bloemschikken.
De bloemen werden vanaf dat moment verzorgd door de bloembindster van de
Duinroos. Nadat ook zij gedwongen waren hun deuren te sluiten werd het
moeilijk voor bloemen in de kerk te zorgen.
Het ligt in de bedoeling weer standaard te zorgen voor een bosje bloemen, of
een klein bloemstuk op de altaartafel en een ‘bloemetje’ bij de Maria-icoon.
Het de bedoeling bij toerbeurt voor het zondagse bloemetje te zorgen.
Het zware werk is altijd de kerk versieren voor Kerst, Pasen en Pinksteren. Dan
werden in het verleden altijd minstens 11 bloemstukken gemaakt:
2 op het oorspronkelijke altaar, 1 op de altaartafel, 1 op elk zijaltaar, 2 stukjes
op de communiebank, een wandstuk bij de doopvont, 1 voor de preekstoel en
1 achter + een stuk op de bel bij de hoofdingang. Voorwaar, geen klus om in je
eentje te klaren.
Daarom van deze bladzijde een oproep naar iedereen, m/v, om zich af te
vragen of men hier hulp kan bieden. Enige kennis van bloemschikken is snel
aan te leren, hoofdzaak is plezier hebben in het werken met bloemen.
Wie neemt de uitdaging aan? Of samen, dan is het nog gezellig ook!
Stuur dan even een berichtje naar pastoor Joke.
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Seasingers
Maandagavond, het licht brandt in de kerk en er wordt weer enthousiast
gezongen: de Seasingers hebben de draad weer opgepakt en repeteren onder
leiding van Teresa Takken. Wat is het fijn om met elkaar de mooie liederen te
zingen! Al die verschillende stemmen vormen een eenheid. Samen zingen
versterkt de onderlinge band. Er ontstaat harmonie die veel verder gaat dan
samen zuiver een lied zingen.
Volgend jaar, begin juni bestaan de Seasingers 25 jaar. Die datum willen we in
elk geval halen, dan gaan we feest vieren. Maar dit jaar is elke maandagavond,
behalve de 1e maandag van de maand als “Agnes 86” vergadert, ook een klein
feestje. In elk geval doen de Seasingers mee in de meditatieve viering op 2
november aanstaande, daarna waarschijnlijk in de kerstperiode met “Lessons
and Charols”.
Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom!

Damesvereniging Agnes’86
Op initiatief van 2 kerkbestuursleden van het kerkbestuur van 1985, kwamen
op 11 november 1985 een 20 tal dames bij elkaar. Het doel was meer
betrokkenheid en contact met de kerk.
Het was de bedoeling dat het niet alleen een handwerkclub moest worden,
maar ons streven was dus ook verschillende activiteiten te organiseren welke
de kerk ten goede kwamen. Het werd een succes, en het ledental kwam al
gauw op ongeveer 40 leden. Besloten werd de club Agnes ‘86 te noemen.
Dit viel samen met het honderd jarig bestaan van de kerk en wij allen vonden
dit een goed idee.
Dus op zondag 5 januari 1986 werd de officiële oprichting van Agnes’86
door de toenmalige Pastoor Blom in de kerk afgeroepen en 6 januari 1986 was
onze eerste bijeenkomst, de eerste maandag van de maand. En dat is altijd zo
gebleven.
De club werd een doe- en luisterclub en indien nodig, wordt hulp verleend aan
onze O.K. parochianen. Op het ogenblik zijn er nog 48 leden. De meeste leden
zijn er vanaf de oprichting nog bij. Door overlijden vallen er wel dames er van
af, maar gelukkig komen er ook jonge dames weer bij. Want de meeste leden
zijn toch zeventigers.
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Kerstmarkt
De Fancy-fair in het verleden bracht heel veel geld op, jarenlang.
Waar we toen twee dagen bezig waren met vele vrijwilligers, begon
langzamerhand het verloop en toen is besloten om één dag te organiseren.
Jarenlang ging dat goed, maar ook hier kwam een kentering in, vanwege
concurrentie en kringloopwinkels.
De opbrengsten waren nagenoeg niets in verhouding met zoveel werk door
vele vrijwilligers en er is toen besloten om te stoppen met de fancy-fair
Het idee om een kerstmarkt te organiseren viel nog een jaar voor de corona en
werd als goed ervaren. En toen viel door corona alles stil!
Nu we weer opengaan en alles weer oppakken voor een nieuwe uitdaging, ligt
het in de bedoeling om toch weer een dag voor de kerst te organiseren. Maar
het hoeft niet speciaal op kerst gericht te zijn. De dag is bedoeld voor
samenzijn, gezelligheid en toch een financieel goed resultaat.
Zonder inzet van mensen gaat het niet, daarom mijn vraag aan u om zich in te
zetten voor deze dag. Een secretaris bv zou al prima zijn, ook op de
verenigingen van de kerk doe ik een beroep!
U kunt zich aan melden bij pastoor Joke Kolkman, 072 506 1206 en ook bij mij,
Jaap Dekker, 072 506 4588. Ik hoop dat we iets kunnen organiseren voor de
opbrengst en gezelligheid van onze kerk!
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Coos 25 jaar priester
14 september 1996, de Feestdag van de Kruisverheffing, was voor mij heel
bijzonder: de dag van mijn priesterwijding.
Na een theologiestudie van 7 jaar, naast mijn werkzaamheden in het
Psychiatrisch Centrum St. Willebrord te Heiloo, was het zo ver: na mijn
priesterwijding mocht ik de overstap wagen naar het pastoraat.
Gedurende 10 jaren was ik pastoor van parochie van de Heilige Engelmundus
en de parochie van de heilige Adelbertus beiden in IJmuiden. Ook was ik
geestelijk verzorger in Verpleeghuis Velserduin te Driehuis.
Op de pastoraten in IJmuiden volgde een aanstelling als assistent hier in
Egmond aan Zee. Het pastoraat in Den Helder was het sluitstuk van mijn
werkzaamheden als pastoor in de Oud katholieke Kerk van Nederland. Op 15
februari 2011 moest ik helaas al mijn werkzaamheden in het pastoraat en
daarbuiten beëindigen. Tot mijn grote verdriet kon ik de met de bisschop van
Haarlem, Mgr. dr. D.J. Schoon, gemaakte afspraak niet meer nakomen.
Ik zou van mij 65ste tot mijn 70ste jaar als pastoor van de Heilige Nicolaas in Den
Helder werkzaam blijven. Het was niet meer mogelijk, door mijn toenemende
invaliditeit, met Henk thuis te blijven wonen. De Prins Hendrikstichting werd
mijn nieuwe adres.
Langzaam ontwikkelde zich een nieuwe routine waarin de gang naar
eucharistieviering en gespreksgroep weer tot de mogelijkheden gingen
behoren.
Zondag 19 september 2021 is een onvergetelijke dag geworden. Na 10 jaar kon
ik weer celebreren in de eucharistieviering: een heel bijzondere ervaring!
Op de kerkdienst volgde de zeer geslaagde, goed bezochte en gezellige receptie
in het Verenigingsgebouw. Coos van Oosterhout en Henk Groen willen
iedereen bedanken voor deze onvergetelijke dag!
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Alle hens aan dek!
Best veel werk, zo’n parochie! Beetje te veel voor één pastoor!
Daarom de vraag: wie helpt?
Bij veel van de onderstaande vacatures is het helemaal niet nodig dat u al actief
bent in de kerk. Het werk kan een mooie manier zijn om iets te betekenen voor
de Egmondse kerk en gemeenschap.
De vacatures:
Kerkmeester: een lid van het kerkbestuur is een kerkmeester. Het kerkbestuur
bestaat uit een voorzitter (de pastoor), een secretaris, een penningmeester en
leden, waarbij de leden vaak een aandachtsgebied hebben. Het vastgoed is
bijvoorbeeld zo’n aandachtsgebied. Maar pastoraat, activiteiten, etc. kunnen
dat ook zijn.
Webmaster: de website moet regelmatig worden bijgehouden. De webmaster
plaatst het nieuws dat wordt aangeboden, en houd de website actueel. De
huidige website wordt binnenkort vervangen door het format dat ook te zien is
onder okkn.nl en Amsterdam, Utrecht, Rotterdam…. Uiteraard wordt je
opgeleid.
Redactieleden: voor het Scheepje zoeken we een redactie. Dit scheepje is
gemaakt door een ad hoc redactie, die heel graag wordt vervangen door een
‘echte’ redactie. Het Scheepje komt ongeveer 5 keer per jaar uit. Inhoud en
vormgeving zijn belangrijk. Er is ook ruimte voor iets bijzonders, zo af en toe.
Een redactie is 3 tot 5 mensen groot, dus graag aanmelden!!

Informatie en aanmelden bij de pastoor of het kerkbestuur.
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Agenda
Datum, tijd
02 nov, 19.00 uur
02 nov, 20.00
17 dec, 15.00 uur
21 dec, 19.00 uur

Wat
Meditatieve Allerzielen
viering
Gemeentevergadering
Adventsmiddag
Midwinterfeest

Waar
Kerk Ste Agnes
Verenigingsgebouw
Verenigingsgebouw
Verenigingsgebouw+tuin

In het volgende nummer het volledige kerst programma.
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verenigingsgebouwegmond.nl/
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