Verslag van het jaar 2019
van de Oud-Katholieke Parochie van Enkhuizen
Bijzondere gebeurtenissen in de parochie
Op 3 februari (Maria Lichtmis) leidde pastoor Nico Schoorl, samen met Joop Albers
In maart overleed Henk de Groot. Mis ter Uitvaart in onze kerk op 30 maart
Er werden twee gemeenteavonden gehouden: op 25 april en op 25 november.
Op 29 juni werd Casey Broer gedoopt.
In juli verhuisden Fady Fattal en Marwa Hamed met hun baby Charbel van Den
Helder naar Grootebroek; zij maken nu deel uit van onze parochie.
Op 26 september werd o.l.v. Hannie Wagter een zangavond gehouden om bepaalde foutjes uit sommige missen te halen en om enkele nieuwe liederen uit
de bijlage van de blauwe gezangenbundel te zingen.
Op 29 september werd het parochie-uitje gehouden. Er werd een bezoek aan
de Oud-Katholieke Kerk in Alkmaar gebracht, daarna werd het museum “Huis
van Hilde” bezocht.
Op 27 oktober kwam het Egmonds Koor bij ons zingen.
Op zaterdag 30 november vond de Advent Carol Service plaats in onze kerk,
met medewerking van een Projectkoor onder leiding van Hannie Wagter.
Het gemiddeld aantal kerkbezoekers op de zondagse eucharistievieringen in
2019 steeg van 16 naar 20.
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.
Hannie Wagter speelt bij bijna alle diensten; incidenteel speelt Christine Jansen.
De Kerk in de stad/externe betrekkingen/Public Relations
Onze parochie maakt actief deel uit van de Raad van Kerken in Enkhuizen.
Op 20 januari vond een oecumenische viering plaats in de Rooms-Katholieke
Kerk.
In oecumenisch verband werd op 6 maart Aswoensdag in ons kerkgebouw gevierd
Op 21 mei vond in ons kerkgebouw door het Comité Opstand en Bevrijding
Enkhuizen de start plaats van de viering met een lezing.
Op Monumentendag, zaterdag 14 september, stelden wij ons kerkgebouw open
voor bezoekers.
In december bracht een groep leerlingen van basisschool “De Hoeksteen” een
bezoek aan ons kerkgebouw.
“Kerst op ’t Suud” (voorheen de Buurtkerstviering) vond plaats in ons kerkgebouw op 17 december.
Op “Enkhuizen bij Kaarslicht “(21 december) werd ons kerkgebouw weer opengesteld voor het massaal toestromend publiek.
Ook dit jaar verzamelden wij etenswaren voor de West-Friese Voedselbank.
Overige zaken:

Orgel
Het orgel kon enige maanden niet gebruikt worden, omdat de (ondergrondse)
motor ht had begeven. Deze is vervangen.
Pastorie
Lakerveld heeft een plan van aanpak gemaakt voor onderhoudswerkzaamheden aan de pastorie. Er is een aanbestedingsprocedure gestart, met als resultaat dat het Enkhuizer Aannemersbedrijf EAB de werkzaamheden zal uitvoeren. In grote lijnen is de financiering rond.
Tuin
De tuin verwildert zonder onderhoud. Het gras wordt door de buurman gemaaid. In september heeft een ploeg vrijwilligers tweemaal een groot deel van
de beplanting gesnoeid en afgevoerd.
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