Verslag van het jaar 2015
van de Oud-Katholieke Parochie van Enkhuizen
Bijzondere kerkelijke gebeurtenissen
Op 1 februari werd een vesperviering gehouden ter gelegenheid van de terugkeer van
het Mariabeeld in ons kerkgebouw.
Er werden twee gemeenteavonden gehouden: op 23 april en 23 november; op laatstgenoemde datum was ook bisschop Dirk Jan aanwezig.
Mattijs Ploeger hield op 15 september en 1 oktober heldere inleidingen over de eucharistie.
Op 27 september kwamen leden van het Egmonds kerkkoor in de dienst zingen.
Op 18 oktober deed oud-Enkhuizer pastoor Wim de Boer hier dienst.
Op 8 november werd de afscheidsdienst van Pim Rijnders gehouden.
Net als vorig jaar was het gemiddeld aantal kerkbezoekers in 2015: 21.
Bestuur
Het kerkbestuur bestaat uit pastoor Joop Albers (voorzitter), Ina de Wit (penningmeester), Dick Karreman (organisator bijzondere gebeurtenissen) en Jaap Zalm (secretaris). Wim Water is onze bouwtechnisch adviseur.
Op 23 november vond 's middags de visistatie van bisschop Dirk Jan, secretaris Miranda Konings-Roobol en Johan van der Laan van de Commissie Financiën en Materieel.
Het bestuur produceerde een nieuw (voorlopig) Beleidsplan.
De parochie beschikt op dit moment niet over een synodaal vertegenwoordiger.
Parochieactiviteiten
Op 15 november bracht het parochie-uitje ons naar Egmond aan Zee. Na de dienst,
waarin tevens het jubileum van Teresa Takken werd gevierd, werd de kerststallententoonstelling in de Abdij van Egmond bezocht.
De Kerk in de stad/externe betrekkingen/Public Relations
Onze parochie maakt aktief deel uit van de Raad van Kerken in Enkhuizen.
Op 18 januari vond een oecumenische viering plaats met medewerking van een projectkoor.
In de 40-dagentijd werden in ons kerkgebouw twee aantal Stiltevieringen gehouden.
Op 10 september waren bestuursleden aanwezig op een bijeenkomst in de Nieuwe
Doelen, waarbij vertegenwoordigers van gemeente, kerken en moskee spraken over
wat zij voor elkaar kunnen betekeken.
Op Monumentendag, zaterdag 12 september, stelden wij ons kerkgebouw open voor
bezoekers. Om 16.00 uur gaven de “Vrienden van het Gregoriaans” een concertje in
de kerk.
Op 16 november bracht een groep leerlingen van basisschool “De Hoeksteen” een bezoek aan ons kerkgebouw.
Op zaterdag 28 november vond een Advent- en Carolservice plaats in onze kerk, met
medewerking van Jantine de Ruiter en een Projectkoor onder leiding van Hannie Wagter.
Lichtjesavond bracht op 19 december weer een grote stroom bezoekers naar ons
kerkgebouw.
De Buurtkerstzangdienst vond plaats in ons kerkgebouw op 22 december.
Onze eigen website wordt beheerd door Wim de Vries.
J.Zalm

