Verslag van het jaar 2018
van de Oud-Katholieke Parochie van Enkhuizen
Bijzondere gebeurtenissen in de parochie
Op 28 januari (Maria Lichtmis) leidde bisschop Dirk Jan de viering waarin de
kaarsenwijding plaats vond, terwijl ’s middags zijn broer Henk Schoon zijn medewerking gaf aan de Mariavesper.
Begin februari overleden Wil Muller-Gouda en Meile Smit. Eind november overleed organist Hein Schaaij.
Op 15 april deed Fleur Water haar eerste communie in Grootebroek.
Op 23 april bracht bisschop Dirk Jan een bezoek aan Enkhuizen, waarbij hij
’s middags vergaderde met het kerkbestuur en ’s avonds aanwezig was op de
gemeentevergadering.
Op 3 juni zong Schola Cantorum Oosterhout onder leiding van Rudi Oomen
Gregoriaanse zangen van dood en hoop op nieuw leven.
Op zaterdag 1 december vond de Advent Carol Service plaats in onze kerk,
met medewerking van een Projectkoor onder leiding van Hannie Wagter.
Er werden twee gemeenteavonden gehouden: op 23 april en 26 november.
Het gemiddeld aantal kerkbezoekers in 2018 daalde van 18 naar 16.
Bestuur en organisatie
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.
Dick Karreman en Jaap Water zijn bereid onze parochie als synodalen te vertegenwoordigen.
Op 22 april speelde organist Hein Schaay voor het laatst bij ons. Hannie Wagter speelt nu bij alle diensten; incidenteel speelt Christine Jansen.
Parochieactiviteiten
Ons parochie-uitje vond plaats op 8 juli. De bestemming was Hilversum, waar
het priesterjubileum van pastoor Nico Schoorl werd gevierd. Toch zat er een
donkere rand aan dit feestelijk gebeuren doordat onze eigen pastoor op de
weg ernaartoe een auto-ongeluk kreeg.
De Kerk in de stad/externe betrekkingen/Public Relations
Onze parochie maakt actief deel uit van de Raad van Kerken in Enkhuizen.
In oecumenisch verband werd Aswoensdag in ons kerkgebouw gevierd.
Op 21 januari vond een oecumenische viering plaats in de Zuiderkerk
Op 16 maart en 28 september was hier een bijeenkomst van de vereniging
Boschplein en Omgeving.
op 22 juli werd in het kader van de Summer School een zangavond gehouden
in ons kerkgebouw met begeleiding van Bert de Jong.
Op 30 augustus hield Mink de Vries een presentatie over de Moderne Devotie,
gevolgd door een rondleiding in de stad.
Op Monumentendag, zaterdag 8 september, stelden wij ons kerkgebouw open
voor bezoekers. De kerkproeverij leverde – net als vorig jaar – geen extra bezoekers op.
In december bracht een groep leerlingen van basisschool “De Hoeksteen” een
bezoek aan ons kerkgebouw.
De Buurtkerstzangdienst vond plaats in ons kerkgebouw op 18 december.
Op Lichtjesavond (15 december) werd ons kerkgebouw weer opengesteld voor

het massaal toestromend publiek.
Ook dit jaar verzamelden wij etenswaren voor de West-Friese Voedselbank.
Overige zaken:
De lezers assisteren in principe bij de uitdeling van de communie en het doen
van de voorbeden.
De pastorie is per 1 augustus leeg komen te staan. Het landelijk opzicht wenst
dat dit pand wordt gerestaureerd zodat het in de toekomst beter bewoonbaar
wordt. De financiering van dit project is echter nog niet rond.
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