Beleidsplan
voor de parochie van de
HH Gummarus en Pancratius.

Algemeen.
De parochie van Enkhuizen tast op dit moment af op welke wijze de parochie zich in de komende
jaren wil profileren en op basis daarvan groei hoopt te realiseren.
De parochie heeft thans (medio 2015) 93 (gast)leden in haar bestand. Van dit aantal is een 25-tal
(gast)leden actief betrokken. Men toont betrokkenheid door deelnemen aan de wekelijkse liturgie,
in oecumenische projecten, in het bestuur en allerlei praktische zaken, betreffende het
kerkgebouw. De onderlinge betrokkenheid wordt ook duidelijk in het op de hoogte zijn van en
omzien naar elkaar.
Bijzonder in deze parochie is dat met name de gastleden een zeer belangrijk deel vormen. Deze
gastleden worden beschouwd als leden en participeren in het besturen van de kerkelijke
gemeenschap. In de rest van deze nota zullen we dan ook geen onderscheid maken tussen leden
en gastleden. Leden in deze nota zijn zowel gast, als reguliere leden.
De leden komen voornamelijk uit de Enkhuizen zelf. Echter een aantal van de leden komt uit de
regio en daarbuiten (Lelystad). De laatste categorie ‘kerkt’ ook regelmatig in parochie van het
aartsbisdom.
Achtergrond van de leden van de parochie.
In 1999 mocht de parochie zich verheugen in de komst van een 40 tal die eerder betrokken waren
bij de Katholieke Apostolische Kerk van Enkhuizen. Deze groep kenmerkt zich door een grote
loyaliteit en trouw in de wekelijkse kerkgang. Door natuurlijk verloop is dit aantal gehalveerd.
Betrokkenheid.
De Oud-Katholieke Parochie in Enkhuizen is een open en gastvrije gemeenschap. De onderlinge
betrokkenheid is goed. Nieuwkomers worden hartelijk ontvangen met de intentie dat zij zich snel
thuis kunnen voelen. De betrokkenheid is ook zichtbaar in de opkomst op gemeentevergaderingen.
Sinds een aantal jaren vindt er voorafgaande aan de gemeentevergadering in het najaar een
maaltijd plaats. De bereiding van die maaltijd wordt verzorgd door een aantal enthousiaste
parochianen.
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Kerkdiensten.
Wekelijks wordt op zondag de Eucharistie gevierd. Het aantal communicanten varieert van 15-25.
Tot op heden is het mogelijk gebleken een priester (met een grote bijdrage door de voormalige
deservitor pastoor Nico Schoorl) te vinden die kan voorgaan in de Eucharistie. In de afgelopen
jaren waren er ook een aantal ‘diaken-vieringen’, oftewel diensten van Schriftlezingen en Gebed
met communieviering (orde 3). Ook deze diensten worden door de parochianen gewaardeerd.
Diensten onder leiding van een lector vinden niet plaats. Wel worden de voorbeden wekelijks
verzorgd door Greet Floris (o.a. misdienaar).
In de kerkdiensten is er ook aandacht voor de kinderen. Parallel aan de Eucharistie hebben de
kinderen ca. 1 keer per maand een aparte kinderkerk/zondagschool. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van materiaal dat door andere parochies in de loop de jaren is verzameld.
Na iedere viering blijven de kerkgangers koffie/thee drinken en voor onderling contact. Dit koffie
drinken wordt door iedereen positief ervaren.
Sinds 2014 vieren we ook de Vespers op zondagmiddag. Dit is (mede) een initiatief als gevolg van
een Oecumenisch Symposium bij de terugkeer van het Mariabeeld in onze kerk. Dit beeld is bijna
100 jaar buiten Enkhuizen geweest. Ook in 2015 vond een vesper plaats in dit kader. De bedoeling
daarbij is om deze vespers te vieren in Oecumenisch verband. Ook voorgangers vanuit andere
kerken participeren hierin.
In samenwerking van de Raad van Kerken (en met KIDS-Kerk in de Stad) in Enkhuizen worden er
oecumenische vieringen georganiseerd. Als voorbeeld noemen we de jaarlijkse viering in het kader
van Gebed voor de eenheid van de Christenen. In de zomermaanden leveren we een bijdrage aan
het middaggebed in de Zuiderkerk (om 16.30 uur).
Voor het komende ‘seizoen’ zijn daarnaast plannen in de maak voor:
Advents liederen in de Oud-Katholieke Kerk op zaterdagavond 28 november 2015. Deze dienst
staat in het kader van Advent (met adventsliederen) en niet zoals vele Christmas Carol Services
(met kerstliederen). Het is goed om als kerken te midden van het feestgedruis van St. Nicolaas de
boodschap van de komst van Christus te kunnen laten horen.
Hiervoor willen we een projectkoor(tje) formeren. Aanmelding hiervoor gebeurt via de kerkbladen.
Monumentendag wordt ook in ons kerkgebouw gehouden met afsluiting een Vesper op
zondagmiddag 13 september 2015.
Kersttheatertoer zal in de openlucht plaats vinden in de omgeving van Zuiderkerk en onze Kerk.
In de week voorafgaande aan het hoogfeest van Kerstmis.
Uitdagend is ook het plan om een grootse viering in de openlucht te organiseren (nabij
Drommedaris). In de loop van het 4de kwartaal van 2015 moeten concrete plannen gereed zijn.
Parochieleven.
Op dit moment richt het parochieleven zich voornamelijk op de vieringen op zondagmorgen.
Daarnaast waren er in 2014 gemeenteavonden met bijdrage van pastoor Münch over Athos en met
pastoor Nico Sarot over het Luchthavenpastoraat.
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In 2015 geeft pastoor Ploeger een inleiding met uitvoerige mogelijkheden tot gesprek over
Eucharistie/Avondmaal. Hierbij zijn de andere kerken ook uitgenodigd.
Het verdient aanbeveling om op regelmatige basis thema avonden te organiseren en hierbij de
publiciteit te zoeken. (zie hierna meer onder het kopje Publiciteit).
Ook bekijken we of er mogelijkheden zijn voor het organiseren van kleinschalige concerten (bijv.
Stabat Mater in de 40 dagentijd).
Net zoals in vele parochies kent men het fenomeen van parochie uitje. Hierbij wordt dan een zuster
parochie bezocht op zondagmorgen, vervolgens heeft met dan een ‘sociale’ activiteit.

Publiciteit.
Er zijn contracten met plaatselijke media. De website van onze kerk wordt goed up-to-date
bijgehouden.
De website wordt nog niet gehost door de landelijke kerk. Hieraan moet prioriteit worden gegeven.
Het parochieblad wordt – naast de eigen parochie - ook digitaal verspreid onder de leden van de
Raad van Kerken.
Direct ná de vergadering van het kerkbestuur stuurt de secretaris (Jaap Zalm) een Info bulletin uit
naar alle betrokken parochianen zodat zij snel op de hoogte zijn van belangrijke beslissingen of
situaties.

Participatie in de lokale Oecumene.
De betrokkenheid in de plaatselijke Oecumene is groot. We doen volop mee in het werk van de
Raad van Kerken en de daaruit voortvloeiende activiteiten. Onze webmaster, is ook een man met
publicitaire kwaliteiten die hij dienstbaar maakt aan het werk van de Raad van Kerken
Participatie in de lokale gemeenschap.
De participatie vindt plaats door deelname aan activiteiten die gemeente-breed worden
georganiseerd.
Zo is de pastoor ook betrokken in overleg met het gemeentebestuur over maatschappelijke zaken.
Mede daardoor is er nu ook een dag waarop alle religies in de gemeente Enkhuizen worden
uitgenodigd door de burgerlijke overheid voor een bijeenkomst in september 2015 die als doel
heeft de cohesie in de samenleving te versterken.

Financiën.
De financiële administratie is in goede handen van Ina de Wit. Onze parochie loopt landelijk voorop
in het gereed hebben van de jaarrekening. Inmiddels wordt gebruik gemaakt van de administratie
Cashflow-online conform de wensen van de landelijke kerk.
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Zorgelijk is dat de uitgaven jaarlijks meer bedragen dan de inkomsten. De inkomsten blijven
ondanks de vergrijzing nagenoeg gelijk. De kosten van onderhoud van kerk en pastorie drukken
zwaar op de begroting. De pastorie is verhuurd aan de PKN van Enkhuizen en huisvest een van
twee PKN-predikanten. De hoge afdracht aan de landelijke kerk, die de heffing op basis van
formatie heeft gesteld, heeft de laatste jaren een veel hoger gat in onze begroting veroorzaakt. Het
saldo van spaarrekeningen wordt ieder jaar lager en zal over een paar jaar opgesoupeerd zijn.
De gemiddelde financiële bijdrage zou versterkt kunnen worden als het kerkgebouw beter
geëxploiteerd kan worden. Hiervoor zijn nog geen concrete plannen. Wel is er aandacht om te
onderzoeken of de kerk voor andere diensten dan kerkdiensten verhuurd zou kunnen worden.
Het aantal mensen (gezinnen) dat een bijdrage levert is 23.
De gemiddelde bijdrage per pastorale eenheid is € 454 (inclusief collecten en giften € 665).

Bestuur.
Het bestuur van de kerk komt maandelijks bijeen om lopende zaken te bespreken. Het bestuur
wordt gevormd door dhr. Dick Karreman, dhr. Jaap Zalm, mevr. Ina de Wit en de pastoor. Het
bestuur is weliswaar klein, maar slagvaardig. Het beheer van de gebouwen ligt in handen van dhr.
Wim Water. Indien nodig brengt hij verslag uit in een vergadering van het kerkbestuur.
De parochie heeft geen afvaardiging voor de landelijke synode. Op basis van een ervaring in 2014
waardeert men een parochie dag (voor kerkbesturen) zoals die werd gehouden in Egmond. Vanuit
de parochie heeft een dergelijke bijeenkomst de voorkeur.

Conclusie.
De Oud-Katholieke Parochie van Enkhuizen is een actieve parochie. De taken worden onderling
goed verdeeld (bijv. Bestuur, koffiedienst, bloemen, kosterdienst, regelmatige schoonmaak van het
kerkgebouw).
Door actieve participatie wordt de bekendheid van de parochie vergroot.
Waar mogelijk kunnen we door het ontwikkelen van thema avonden die bekendheid versterken.

Besproken tijdens de vergadering van het Kerkbestuur op 13 oktober 2015.
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