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Colofon                             Scheepje September 2022 

Het Scheepje is een uitgave van de Oud-Katholieke parochie Ste Agnes, Egmond aan 

Zee, 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, op basis van 

de ledenlijst, aangevuld met anderszins geïnteresseerde lezers. En er is ook een  lijst 

met niet-lezers. Wijzigingen graag doorgeven per mail aan pastoor@egmond.okkn.nl 

Het Scheepje staat ook op de website, onder de nieuwsberichten. 

Kosten 

Het Scheepje is gratis. Maar kost natuurlijk wel geld! Uw bijdrage is welkom op 

NL32RABO0315 7032 45 onder vermelding van ‘Scheepje’.  

Kerk 

Oud-Katholieke parochie Ste Agnes, 

Voorstraat 110 (pastorie), 112 (kerk), 1931 AN Egmond aan Zee 

Bijdragen op NL32RABO0315 7032 45 

Verenigingsgebouw Egmond 

Julianastraat 5, 1931 CA  Egmond aan Zee; 

Tel: 072 – 506 4141 of 06 – 39 49 48 16 

Auto vriendendienst 

Hier volgen de telefoonnummers: 

Jos v/d Pol     06 53258873  

Kees/Trees Visser.   072  5063712 

Henk Bosman    06  24535018            
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Overzicht namen en adressen 
Pastoor Joke Kolkman, Voorstraat 110, 1931 AN Egmond aan Zee. 

telefoon: 072-5061206    -- email: joke.kolkman@okkn.nl 

Website parochie www. egmond.okkn.nl 

Website landelijk www.oudkatholiek.nl 

Lectoren 

Zr Teresa Takken, SFCC   tel: 072-5067727 

Mw Trees Visser- Groot   tel: 072-5063712 

Kerkbestuursleden 

Mw Kirsten Buenen, Eisenhowerstraat 74 A, Egmond aan Zee, secretaris 

tel: 06-26810847    -- email: speedmintje2009@live.nl 

Maarten Groen, Emmastraat 29, Egmond aan Zee, penningmeester 

tel 072-5065313     -- email: mmgroen@hotmail.nl 

Kosters 

Mw Tanja ter Beek- Verver  tel: 072-8889355 

Mw Annie Slof   tel: 072-5062217 

Verenigingsgebouw Egmond en Opbaarruimte ’t Oisie 

Julianastraat 5, 1931 CA Egmond aan Zee. 

website www.verenigingsgebouwegmond.nl 

email  info@verenigingsgebouw.nl 

telefoon 072-5064141 en 06-39494816 

Bankrekeningnummers 

Kerkbestuur   NL32RABO0315703245 

t.n.v. Oud- Katholieke Parochie H Agnes, Egmond aan Zee. 

Kerkbestuur   NL65INGB0000541759 

t.n.v. Oud- Katholieke Parochie H Agnes, Egmond aan Zee. 

Verenigingsgebouw Egmond NL09RABO0358513057 

t.n.v. Verenigingsgebouw Egmond 

Het volgende Scheepje verschijnt in december (kerstnummer)  

Kopij inleveren graag voor december 2022  

mailto:joke.kolkman@okkn.nl
http://www.oudkatholiek.nl/
mailto:speedmintje2009@live.nl
mailto:mmgroen@hotmail.nl
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Overweging nazomer 2022 
Aan tafel in de zomer! 

“Eens komt de grote zomer, waarin zich ’t hart verblijdt! 

God zal op aarde komen met groene eeuwigheid.” 

We hebben een lange, warme en droge zomer gehad met veel badgasten 

en veel drukte in ons dorp. De terrassen zaten alle dagen vol en wij konden 

vaak buiten eten. Wat hebben we genoten, of ons zorgen gemaakt over de 

droogte. Langzamerhand wordt het herfst, ’s avonds wordt het vroeger 

donker en het zonlicht lijkt gefilterd. Voor de één doet het weldadig aan; 

wat meer rust en ingetogenheid in de herfst en winter.  Een ander mist de 

zon en de uitbundigheid van de zomer en kan niet wachten tot volgend 

jaar.   

De bovenste twee regels, van gezang 716, verwoorden het verlangen naar 

een eeuwige zomer: een zomer van Godswege. Het zal er altijd licht zijn. 

Alles is tot volle groei en bloei gekomen. Geen droogte en geen bosbrand-

en, maar groene weiden, bonte bloemenpracht en feestende mensen.  

In de Bijbel en in gezangen gaat het vaak over de toekomst. We noemen 

dat Gods Koninkrijk, de jongste dag, het nieuw Jeruzalem of zoals in dit 

gezang: een grote zomer. En het valt op dat er op die plaatsen van Gods 

toekomst altijd een grote tafel staat. Een tafel met een overvloed van eten 

en drinken, en vooral een overvloed van mensen rondom. Ook in dit gezang 

wordt er melding gemaakt van een bruiloftsmaal met muziek en 

lofliederen, met wijn en brood en vruchten van de bomen. Mensen aan 

tafel met voedsel genoeg om te delen, is een oeroud beeld over hoe het 

leven is bedoeld in Gods Naam.  

In de Protestantse Kerk is er gekozen voor een jaarthema: ‘Aan tafel.’ 

En dan kun je denken aan allerlei verschillende maaltijden van allerlei 

verschillende mensen die samen eten: maaltijden in buurthuizen en van 

gespreksgroepen, maaltijden voor daklozen of voor mensen die altijd alleen 

eten. Wellicht kunnen we in onze parochie ook iets bedenken voor mensen 

die het wel gezellig vinden om af en toe met een groep aan tafel te zitten.  

In een kerk denk je bij het woord “tafel” natuurlijk ook aan de maaltijd van 

de Heer, onze eucharistie waar wij brood en wijn delen. 
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Deze maaltijd kan op verschillende manieren vorm krijgen. Maar als je 

mensen vraagt wat zij nu belangrijk vinden aan de eucharistie, geven ze 

vaak ongeveer hetzelfde antwoord, ongeacht de kerkelijke achtergrond: wij 

vinden het belangrijk om de verbondenheid met Christus én met elkaar te 

vieren.  

Ik vind het een hoopvol antwoord: de kern van ons geloof, dat sacrament 

van brood en wijn, betekent vooral verbondenheid.  

Daar is iedereen het over eens.  

Het is dan ook een maaltijd vol hoop op Gods toekomst.  

Huub Oosterhuis bidt het zo: Moge het delen van dit brood en deze beker 

ons sterken in de hoop dat een nieuwe wereld komen zal waar brood en 

recht en liefde is, genoeg voor allen.  

Pastoor Joke Kolkman 

 

Scheepje Start 2022/2023 
Een nieuw seizoen is bezig te beginnen. Voor mijn gevoel komt het wat 

traag op gang, maar dat komt ook door de afgelopen zomer. Zo’n 

zomerseizoen is gewoon heel druk en levendig! Dat waren we zo niet 

gewend. In ‘gewone’ parochies zakken de activiteiten ergens na Pinksteren 

een beetje weg…. En hier begint het dan allemaal! In dit Scheepje stukjes 

over de afgelopen zomer, als weemoedige en blijde terugblik. 

En nu moeten we met z’n allen het nieuwe seizoen starten. Er gebeurt best 

veel rondom onze kerk. En als iemand vind dat er nog wel wat bij kan: nou 

dat kan! Maar: wel zelf doen (of laten doen)! Want de kern van het 

parochiewezen is nu juist dat je samen mooie, leuke, goede dingen 

organiseert en waar maakt! 

We hopen zo langzamer hand op een instroom van een wat jongere 

generatie. Pak het op! Kom eens langs!  
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Nog eens een stukje  over vroeger en nu. 
Nooit geweten. Op donderdag 5 september 1933 is in Den Haag het “Oud-

Katholiek Verbond van Vakvereenigingen” opgericht. Er waren vier 

vakbonden bij aangesloten. Allemaal Oud-Katholiek. Fabrieks- en 

transportarbeider. De Metaalbewerkers. De bouwvakarbeiders en het 

fabrieks- en kantoorpersoneel. Aan alle genoemde Bonden zijn 

gesubsideerde werkloozenkassen alsmede andere sociale voorzieningen 

verbonden. Het is dus 1933, midden in de crisistijd. En dan: Leden kunnen 

zijn, zij die de Oud-Katholieke beginselen als grondslag voor hun leven 

aanvaarden. (Dus: Oud-katholieken.) Voorts zij, die zelf niet Oud-Katholiek 

zijnde , tot een  Oud-Katholiek gezin behooren en daarvoor kostwinners 

zijn. (Dus: andersdenkenden, die met Oud-Katholieken gehuwd zijn. Afijn 

een landelijke vakorganisatie van de kerk. 

Twee maanden later een brief van  pastoor van Kleef. “Het gaat goed met 

de plaatselijke organisatie, maar het zou nog beter gaan als onze Egmondse 

Oud-Katholieken, voor zo ver ze nog niet “knalrood” zijn, niet de praatjes 

geloven dat de O.K-bond een zaakje van de N.S.B. is.  

Hij is zo keurig netjes boos, maar niet mis te verstaan, dat onze Bond niets 

met de N.S.B. te maken heeft.  Complottheorie en toen was er niet eens 

internet! 

Overal werd op gelet. 

Kerkkussens. Zijn bijna verdwenen, maar toen een zaak van belang. Teveel 

gekleurde kussens, er moest uniformiteit komen. En bij de toenmalige 

vrouwenvereeniging Sint Agnes kon men kussens volgens voorschrift 

krijgen om zelf te maken. En een paar vriendelijke verzoeken: 

1. Wanneer tijdens de H. Dienst de priester zegt: “Heer ik ben niet 

waardig”, ligt de gemeente geknield zooals het ook behoort. Je mag niet 

alvast gaan zitten. Dat is storend en onstichtelijk. De gemeente zwijgt dus. 

2. Na het einde van de dienst mag er niet gepraat worden. Dat is niet 

overeenkomstig de eerbied voor Gods huis. Blijkbaar mag er helemaal niks 

gezegd worden, behalve zingen. 

3. Voor de mannen. Je mag je pet niet opzetten, als je nog in de kerk bent, 

aan het einde van de dienst. 
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Wat dat betreft is er wel een en ander verandert. De dienst is wederzijds 

geworden, de gemeente heeft een stem gekregen. Blijkbaar hadden de 

meeste mannen een pet en sommigen een hoed. 

Ik heb onstichtelijk even opgezocht, volgens vanDale is het tegen het 

godsdienstig of zedelijk gevoel. Woorden die je nooit meer tegenkomt.   

Nel Visser 

Uit de oude doos…. 
Bij het opruimen van het secretariaat vond ik een klein kalenderblaadje 

voor vrijdag 1 februari, maar onduidelijk is om welk jaar het gaat. In elk 

geval gaat op die dag de zon op om 8.22 uur en onder om 17.26.  De tekst 

op de voorkant van het blaadje komt uit Handelingen 20: “Het is zaliger te 

geven dan te ontvangen.” 

Op de achterkant staat een tekst die verraadt dat sommige zorgen al heel 

lang bestaan. Ik typ het over in de oorspronkelijke spelling.  

HOE KUNT GIJ DE KERK DOODMAKEN? 

Door niet te komen. 

Door als gij er heengaat, een vooroordeel te hebben. 

Door na iedere kerkdienst te zeggen: Het was weer niets! 

Door het woord Gods, dat in de kerk hoort, niet te aanvaarden en enkel 

kritiek te hebben. 

Door andere kerken te bezoeken en dan te zeggen dat daar betere 

predikanten zijn.  

Door Uw predikant alléén te laten werken en zelf niets voor de kerk te 

doen. 

Door niet te veel voor de dienst des Heeren te geven. De kerk moet een 

armoedig bestaan hebben. Daarom geeft ge zó weinig. Het is een 

bespotting tegenover wat ge bezit. Een communist zei eens: ,, ik houd van 

mijn loon alleen wat ik strikt nodig heb voor mijn levensonderhoud. De rest 

geeft ik aan de propaganda.  (Slot volgt)  

Helaas, het papiertje van een dag later heb ik niet teruggevonden, dus het 

slot zal voor ons altijd een raadsel blijven.    Pastoor Joke Kolkman 
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Sinds het vorige Scheepje…… 

Een zomerseizoen met muziek 
Verrassend te constateren hoeveel vaste gasten er waren tijdens de 

zomeravond concerten dit jaar. Na een paar weken worden sommige 

gezichten heel vertrouwd. En de reacties na afloop zijn in de regel positief. 

En daar doen we het voor, blijde en tevreden gezichten na afloop. 

Ontroerend was dat bij het laatste concert een mevrouw bij ons langs 

kwam met een doosje chocolaatjes als dank dat ze altijd zo vrolijk werd 

begroet. 

Dit jaar kende een grote afwisseling, van nog hele jonge organisten (Steven 

Knieriem) tot oude meesters, die nog lieten horen er te mogen zijn, zoals 

Sander van Marion, die zich zelf aanmeldde met de vraag of er nog een 

plekje was. 

Tweemaal hadden we een dubbelconcert: de sopraan Marion Strijk was 

met haar begeleider Harry van Wijk voor de eerste maal in Egmond, maar 

het publiek was zeer enthousiast over het programma dat liep van Purcell 

tot The Phantom of the Opera. We zien en horen haar graag nog eens. 

Het tweede dubbelconcert werd verzorgd door Roeland Kapaan op 

saxofoon met Gijsbert Kok op het orgel; echt fraai dat samenspel. Het 

publiek klapte zo intens dat er nog een toegift werd gegeven. De enige deze 

serie. 

Zomers van sfeer waren de concerten van Andre Knevel uit Canada, van 

Gerben Mourik (wat een beheersing van het instrument) en Wiebe 

Kooijmans en Jochem Schuurman. 

Tot slot en dat was minstens al voor de veertigste keer, speelde de 

beminnelijke Jaap Zwart bij het licht van de kaarsenkronen en 

improviseerde over het lied “Heerlijk licht van puur genade”. De zee die te 

keer ging, hebben we wel degelijk kunnen horen. 

Het comité dankt in het bijzonder alle bezoekers die ook financieel in de 

bus bliezen en zo de concerten volgend jaar weer mogelijk maken, de 

donateurs, een vaste steun, en de mannen en vrouw, die elke keer weer 
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present waren om stoelen te keren, deuren te openen en te sluiten en 

andere hand en spandiensten te verlenen. 

Wat ons betreft gaan we er volgend jaar weer voor. 

Emile Verhey 

Drie maal heel hartelijk dank! 
1. Een hartelijk bedankt voor de leden van de voormalige boekenclub 

die aanzienlijk hebben bijgedragen aan het nieuwe mechaniek in onze 

klok. We zijn weer bij de tijd en vanaf 7 uur ’s ochtends tot 12 uur ’s 

nachts horen we de klok slaan op de hele en halve uren! Goed geluid! 

2. Hartelijk dank voor de leden van de oud- papier groep omdat deze 

groep heeft bijgedragen aan de aanschaf van een nieuwe printer nu 

de oude lease- contract was afgelopen. We hebben nu een modern 

en praktisch apparaat staan met allerlei mogelijkheden die we 

moeten ontdekken.  

3. Bedankt voor zoveel vrijwilligers die tijdens de kerkopenstelling, bij de 

open- kerk én de open monumentendag duizenden bezoekers 

hebben ontvangen. Veel mensen deden snel een rondje om te zien 

hoe de kerk er van binnen uitziet. Anderen gingen even zitten, staken 

een kaarsje aan of gingen in gesprek. Het waren soms mooie 

ontmoetingen! 

DANK JULLIE WEL ! 

Ons 65-jarig huwelijksfeest 
 

Pastoor, lectoren, koor, 

bloemschikkers, het was geweldig! 

We waren zo ontroerd dat we wel 

het één en ander gemist hebben 

denk ik.  Na de kerkdienst op naar 

het Verenigingsgebouw. 

Waar de nodige voorbereidingen 

waren gedaan om ook hier het 
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feest doen slagen. Jaap geweldig, wat een heerlijke taart, hapjes en 

drankjes. 

Ook dank aan Laura, Jennie, 

Adri en Lieneke. Jullie zagen 

er zo feestelijk uit. Het was 

lang en hard werken. 

Heel veel dank aan allen. 

Hartelijke groet van Theo en 

Ali. 

Het internationaal oudkatholiek congres in Bonn 

1-4 september 2022. Het avontuur! 
Het was het 33ste congres en de titel was ‘Voor het 

leven’. 

In april hadden we ons voor het congres aangemeld en 

werd het hotel al gereserveerd.  

In juli werd de treinreis besproken, kaarten gekocht, op 

advies NS zitplaatsen gereserveerd.  

Het was zo mooi gepland die reis. Om 9.49 uur vertrek uit Heiloo, aankomst 

Bonn 14.36 uur. Maar toen ging de NS staken en ook precies op de dag dat wij 

zouden vertrekken…. Wat nu?  

De zus van Marina was zo vriendelijk om ons naar Arnhem te rijden, maar dat 

betekende dat we voor de zekerheid wel eerder moesten vertrekken… vanaf 

07.00 uur uit Egmond. Je weet tenslotte nooit wat je 

onderweg tegenkomt, aan files bijvoorbeeld. In 

Arnhem zouden wij (volgens de actuele informatie van 

de NS) op een VIAS-trein kunnen stappen, want de NS 

staakte en de buitenlandse trein zou rijden.  

Niet dus. Daar stonden we dan in Arnhem. Hartstikke 

op tijd, want natuurlijk deze ochtend nagenoeg geen 

file gehad! In Arnhem wisten de mensen van de 

spoorwegen ons te vertellen dat ook de Duitse trein 
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niet reed. Daarvoor in de plaats zou er een Duitse bus komen. 

En die kwam.   

Die bracht ons met een ‘sneltreinvaart’ in twee uur naar Oberhausen. Niemand 

die onze kaart controleerde. In Oberhausen konden we wel op de trein naar 

Düsseldorf stappen en in Düsseldorf op de trein naar Bonn (de trein die we 

volgens het originele plan moesten nemen). Tot onze verrassing kwamen we 

evengoed rond 14.36 aan in Bonn.  

En een nog grotere verrassing: in die 

laatste trein bleken ook Rudolf Scheltinga 

en Jan van der Steen te hebben gezeten! 

Een en al vrolijkheid op het perron en een 

afspraak voor samen eten werd al snel 

gemaakt. Eerst ging ieder het hotel 

opzoeken, bagage wegzetten, opfrissen en 

even languit. 

Op Münsterplatz werd een terrasje 

opgezocht en hebben we met elkaar 

gegeten, ernstig gesproken en gelachen. 

Ook Harald Münch, Martina Liebler en hun 

zoon Laurens voegden zich na verloop van 

tijd bij ons. We waren het met elkaar eens 

dat het congres zo een goed begin had! 

De volgende dag konden we ons om 13.00 uur 

inschrijven. We moesten daarvoor naar het 

WCCB (World Conference Center Bonn), 

voormalig Bondsdaggebouw van de regering 

van West-Duitsland. 

We hadden de hele ochtend nog voor onszelf. 

Zo gingen we met z’n drieën op avontuur in 

de binnenstad van Bonn en kwamen in het 

Beethovenhuis terecht. Beethoven is daar 

geboren en tot z’n 21e jaar heeft hij daar 

gewoond. Zeker een bezoek waard!  Bonn is 

echt een Beethovenstad.  In de tuin van het 
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Beethovenhuis. 

Overal kom je Beethoven tegen, zelfs een groen verkeerslicht had de beeltenis 

van deze componist.  

Ook namen we een kijkje in de Namen-Jesu-Kirche, de Bisschopskerk, in dezelfde 

straat. 

Rond het middaguur troffen we Rudolf 

en Jan weer en na iets gegeten te 

hebben vertrokken we richting WCCB. 

Lopend, langs de Rijn, ± 3,5 km! 

Gelukkig liepen we in de schaduw. 

Wat was het warm deze dagen! 

In de middag, na het aanmelden en 

inschrijven voor workshops, volgde de 

opening van het Congres, gevolgd 

door de avond-snack en ontmoeting. 

Wat is dat toch waardevol! Bekenden ontmoet je er weer en onbekenden 

worden vanzelf bekenden. Dan raak je toevallig ook nog aan de praat met mede 

congresgangers, die vertellen dat ze in Egmond aan Zee als toerist zijn geweest! 

(Toeval bestaat niet wordt er dan gezegd).  

Er was een optreden van 

Tanzgruppe Kölsche 

Stäänefleejer van het Kölsche 

Narren Gilde, waarvoor 

pastoor Jürgen Wenge van 

de parochie in Keulen het 

vaandel had ontworpen en 

vervaardigd.  

Het was een erg leuk optreden.  

De dag werd afgesloten met het Avondgebed door pastoor Christopher Sturm 

uit Stuttgart. Hij memoreerde de aanval op Polen waarmee de WOII begon. 

“Duitsland heeft toen de wereld met een vreselijke schrik getroffen, ook de 

landen van onze gasten, waarvoor wij niet genoeg verontschuldiging kunnen 

vragen. Hij maakte echter ook duidelijk “dat het van groot belang zou zijn dat 
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men tijdens dit Congres alleen vriendelijk en broederlijk/zusterlijk samenkomt 

en elkaar zou kunnen begrijpen. Dat zou een zegen zijn”.  

Vrijdagochtend tijd voor een ochtendgebed. Wij bezochten de dienst in de St. 

Cyprianuskerk waar we een heel vrolijk nieuw lied meegezongen hebben en dat 

lied bleef daarna in ons hoofd hangen. 

Na de dienst kwamen we weer bij elkaar in het WCCB voor de dagopening. 

Omdat bijna alles in het Duits ging, werd er ook voor vertaling gezorgd. Ja, we 

begrijpen en spreken het Duits best wel redelijk, maar als er zoveel en snel 

gesproken wordt en als de geluidsinstallatie ook niet alles is, dan ben je blij met 

een paar tolken. Harald Münch en Thomas Ras hadden die taak op zich genomen 

en wij werden hun trouwe fans. Ze vertaalden prima en tot ons plezier verzorg-

den ze tussendoor ook voor persoonlijk commentaar wat de Nederlanders met 

een tolk op de oren vaak deed lachen. 

Na de dagopening was het tijd voor de workshops en gingen onze wegen uiteen. 

De workshops waren in het Congresgebouw, maar ook in de stad Bonn, voor-

waar een puzzel om daar te komen. Voor de lunch kwamen we weer bij elkaar in 

het WCCB, waarna een lezing en groepswerk volgde. De lezing weer met 

vertaling      . 

’s Avonds was er een keuze avondprogramma. Wij deden mee met het meezing-

concert in de St. Cyprianuskerk en daarna zaten we met vele anderen in de 

biertuin van jawel, de St. Cyprianuskerk! Heel gezellig! 

Op zaterdag misten we het ochtendgebed, maar maakten daarna een spirituele 

wandeling in een prachtig stuk natuur in Bonn, een stadspark waarin het 

Melbpad ligt (zoek het maar eens op, Poppelsdorf), een wandeling met 

obstakels, 

drooggevallen en niet 

drooggevallen 

slootjes en 

boomstronken, die 

symbool stonden 

voor de eventuele 

problemen die we in 

het leven kunnen 

tegenkomen. De 

jongelui, die daarover 
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Er was ook een jongerencongres. Met Egmondse jongeren! En 
dan is zo'n voormalige Bundestag wel spannend! 

een tekst/gedicht voordroegen, waren stuk voor stuk inspirerende jonge 

priesters bleek later.  

Ook tijdens de 

wandeling kwamen 

we weer in gesprek, 

deze keer met een 

stel jonge priesters, 

zo inspirerend weer! 

Na de workshops een 

dienst in de Namen-

Jesu-Kirche, in de 

Bonngasse , waar we 

vooraf ‘spontaan’ 

een soort flashmob 

organiseerden door 

het zingen van Beethovens (Ode an die Freude) ‘Alle Menschen werden Brüder’. 

Lekker voor de kerkdeur in het zonnetje, veel bekijks.  

Wat is het toch prachtig en indrukwekkend een volle kerk te horen zingen! Na 

de dienst gingen we aan boord van het schip“Rheinfantasie”(waarop we al vrij 

snel naar binnen moesten vluchten, omdat het begon te regenen) waar we 

dineerden en waar ook een avondprogramma was. 

Een DJ zorgde ervoor dat 

de sfeer er goed inkwam. 

We hebben bijna alle 

geestelijken (waaronder 

de drie Nederlandse 

bisschoppen) tussen de 

jeugd en heel veel 

anderen zien dansen. 

Feest! 

Op zondag een kerkdienst 

om 10.30 uur in de 

Namen-Jesu-Kirche, 

waarna in de tuin een 

frisje gedronken kon 
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worden. Pastoor Pöschl van deze kerk vertelde dat hij het erg jammer vond, dat 

de in opleiding zijnde vrouwelijke pastoors, erg twijfelden. Het werd voor hen 

erg moeilijk om pastoor te zijn en daarbij hun gezin draaiende te houden. Als zij 

nl op huisbezoek zouden moeten, is dat voor hen een dagtaak en moeilijk te 

combineren met hun gezinsleven. Hun regio waarin de parochianen wonen, is 

vele malen groter dan Egmond aan Zee.   

Het werd tijd om afscheid te nemen van elkaar met de woorden: tot over vier 

jaar! 

Dan bent u er toch ook bij? U wilt dit echt niet nog een keer missen! 

Wij waren er en Deo Volente zullen wij er over vier jaar ook weer zijn      . 

Marina Schenk, Anneke Visser-Groot, Trees Visser-Groot 

(Onze reis eindigde als het begin. Ditmaal vertraging in Duitsland door 

wisselproblemen en uitval van een trein. Maar om 23.45 uur verlieten we het 

station van Heiloo) 

Het nieuwe seizoen!  

Bij de diensten 
Voor de komende maanden staat er een aantal bijzondere diensten in het 

rooster.  

Op 16 oktober vieren we samen met de Rooms- Katholieke Parochie en de 

Protestantse Kerk een oecumenische oogst-dankdienst. We zijn dankbaar voor 

de vruchten van de aarde en voor Gods zorg die daaruit spreekt. Natuurlijk zijn 

er zorgen over hoe het verder gaat met de aarde en de mensen die daarop 

wonen. Natuurlijk kunnen we zorgen hebben over ons eigen leven, of over dat 

van dierbare mensen om ons heen. Maar op die zondag zal vooral de 

dankbaarheid centraal staan.  

U kunt uw gaven (houdbaar voedsel en verzorgingsproducten) naar de kerk 

brengen en wij zullen zorgen dat het terecht komt bij de Voedselbank in 

Alkmaar. Dankbaarheid brengt ons vaak tot delen wat we hebben. Zowel ons 

eigen koor als de Seasingers zullen meewerken aan deze feestelijke viering.  

Op zondag 30 oktober vieren we Allerheiligen, op die zondag worden ook de 

namen genoemd van mensen die dit jaar zijn overleden en doen we voorbede 

voor al onze dierbare overledenen. Op woensdag 2 november is er een 
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Allerzielen viering met een meditatief karakter. In deze dienst worden we ook 

stil rondom de mensen van wie we afscheid moesten nemen, er worden 

gedichten gelezen, we bidden en er is passende muziek van de Seasingers. Wij 

hopen op een inspirerende en troostrijke bijeenkomst. Aanvang 19 uur.  

Over de dienst in de Prins Hendrik Stichting op 1 december leest u elders in dit 

blad.  

pastoor Joke Kolkman 

  

Geen coronamaatregelen meer op dit moment 
Op dit moment zijn alle coronamaatregelen niet meer aan de orde in onze 

kerken. Dit betekent dat u elkaar een hand mag geven bij de vredesgroet en aan 

het einde van de kerkdiensten. De wijwaterbakjes zijn weer gevuld. Wie wil, kan 

de communie op de tong ontvangen. Dit kunt u aangeven door bij de communie-

bank uw armen te kruisen voor uw borst of op de rug. Of door het even te 

zeggen, natuurlijk.  

Het mag allemaal, het hoeft niet. Als u liever nog wat afstand houdt en geen 

handen schudt, is het ook goed. Eén ding is hetzelfde gebleven: bij klachten die 

zouden kunnen wijzen op corona, thuis blijven!  Wij hopen dat we zo zonder 

beperkingen de winter doorkomen! 

Thema-avonden 
We starten weer! De werkgroep is bij elkaar gekomen en heeft voor de 

eerstkomende maanden een programma samengesteld. We hopen dat de 

onderwerpen u aanspreken en dat we op uw aanwezigheid kunnen rekenen.  

U weet dat u ook altijd uw eigen ideeën als voorstel bij ons mag aandragen? 

De avonden zijn, op een uitzondering na, steeds weer op de dinsdagavonden 

van 20.00-22.00 uur.  

18 oktober: Hoe relevant is de kerk in jouw/uw leven? Hoe gelukkig en/of 

tevreden bent u met de kerk? Het is aan ons niet te zien dat we bij een 

geloofsrichting aangesloten zijn. Kunt u er in gezelschap wel over praten? Hoe 

reageert uw omgeving dan?  

8 november: de Synode. Op zaterdag 19 november wordt de jaarlijkse Synode 

gehouden. Wat weten we eigenlijk over deze kerkvergadering? Hoe belangrijk is 

dit binnen onze kerk? Wat is onze eigen  rol daarin? Op de najaarsgemeente-
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vergadering is er ook altijd tijd ingeruimd voor de behandeling van de synode-

agenda. We hopen met deze avond u ook wat beter hierop voor te kunnen 

bereiden.  

Woensdagavond (de uitzondering) 21 december: Kerstherinneringen, het 

‘Kerstgevoel’. Kerstmis staat voor de deur, hoe beleven we dit feest? Met welke 

herinneringen uit onze jeugd of van latere jaren? Met welk gevoel gaan we dit 

feest beleven? Wat is uw favoriete Kerstlied? Deze gegevens hopen we met 

elkaar uit te kunnen wisselen deze woensdagavond. De avond willen we 

besluiten met aandacht voor Midwinter om precies 22.47 uur. De kortste dag 

van het jaar, de terug keer van het licht. Misschien kunnen we met elkaar 

zingen? 

Van harte welkom op deze avonden!  

Koffie of thee zal geschonken worden. Een vrijwillige bijdrage helpt de kosten 

klein te houden.  

Met groet, Werkgroep thema-avonden: Pastoor Joke Kolkman, Bob Kos, 

Ineke Schenk, Trees Visser-Groot 

Midwinter 
In het kader van de “Thema-avonden” is voor Woensdag 21 december het 

thema “Wat is voor jouw het kerstgevoel?” Hopelijk wordt deze avond een 

inspirerende en boeiende bijeenkomst, waarbij ook uw ideeën gehoord mogen 

worden. Dit afgesloten met een gezellig samenzijn op deze tevens kortste dag 

van het jaar. Om kwart voor elf heffen wij nog even het glas want om 22.47 

vindt het door hogerhand gegeven moment plaats waarbij de zon het verst van 

ons verwijderd is en weer op de terugweg zal gaan richting een nieuw seizoen. 

Nieuw seizoen, nieuw leven, nieuw licht en nieuwe kansen, komt allen om dit 

met ons te vieren onderweg naar Kerst. Muzikale omlijsting verzorgd door Het 

koor van en Olaf Wijker.   

Kerkkoor 
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Het is weer groene tijd in de kerk. Hetgeen wil zeggen, dat het de zoveelste 

zondag na Pinksteren is en de pastoor draagt een groen kazuifel. Een oud 

gezegde is “Groen niets te doen”. En als dan ook de zomervakanties bezig zijn en 

we noodgedwongen met een wat kleiner koor staan te zingen, is dit gezegde wel 

van toepassing Niet veel bijzondere dagen, maar op het koor is het wel altijd 

bijzonder, ook met minder mensen. We blijven ons best doen en het blijft goed 

klinken. 

Toen ik nog niet lang op het koor zat, waren er steevast meer vrouwen dan 

mannen aanwezig. Dat lijkt wel veranderd te zijn; nu zijn er steeds meer mannen 

dan vrouwen. Het evenwicht tussen de stemmen is een tikkeltje zoek. Gezien 

het feit, dat we graag vierstemmig zingen, hebben we een probleem.  

Ik probeer al jaren, via deze stukjes, mensen te enthousiasmeren, maar de 

urgentie om nieuwe zangers en zangeressen in ons koor op te nemen wordt 

groter. Dus kom eens naar een repetitie van het koor op woensdagavond half 

acht. Of praat eens met een koorlid en kom meezingen!  

Er is in principe niets verplicht, want we zijn al blij als er mensen zijn die de 

moeite nemen om te komen. Dat was vroeger wel anders. Toen waren er zoveel 

mensen die op het koor wilde zingen, dat de dirigent eisen kon stellen. 

Bijvoorbeeld als je niet komt repeteren, dan ook zondag niet zingen. 

Dat was in de tijd, dat er veel mensen naar de kerk kwamen. De kerk zat 

regelmatig vol. Men had vaste plaatsen, waarvoor betaald moest worden. 

Gepacht heette dat en elk jaar werden de plaatsen bij opbod verpacht. 

Bij het opruimen van de westelijke sacristie kwam een boekje tevoorschijn 

waarin de pastoor alle mededelingen, die gedaan werden voor aanvang van de 

dienst, had opgeschreven. Dit alles tussen 1939 en 1944. Waarschijnlijk is dat 

pastoor Van Zanten geweest; ik kon er echter geen naam in vinden. 

Voor in dit boekje staat “Het Regelement van de verpachting van de stoelen in 

de kerk”. Deze regels zijn van 1905, behalve het laatste artikel nummer 7, die is 

van 1936. Dit is dan ook een bijzonder artikel: 

Art. 7 Wanneer de eigenaar van een plaats zelden of nooit in de kerk komt, zijn 

kerkelijke plichten niet meer vervult, of naar het oordeel van de pastoor, door 

onverschilligheid of anderszins niet meer tot de gemeente kan worden 

gerekend, heeft het kerkbestuur het recht de plaats opnieuw te verpachten, 

zonder dat eenige terugbetaling kan worden gevorderd. 
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Er bleken dus altijd wel andere liefhebbers voor zo een plaats te zijn. 

Wat het meest in het boekje staat zijn de toen gewone dingen. Zoals “vanavond 

om 7 uur de vespers, woensdag om 9 uur een gesproken dienst, zondag om 8 

uur de vroege dienst en om 10 uur de laatdienst. En dan meestal de 

gedachtenissen, die op die dagen genoemd werden. 

Uit de mededelingen blijkt ook dat de Kerstnacht dienst op de 1e kerstdag om 7 

uur ’s morgens was.  

Over het koor van toentertijd kan ik eigenlijk geen mededelingen vinden. Het 

was allemaal vanzelfsprekend dat er een koor zong, denk ik. 

Het bijzondere van het boekje is wel de tijd waarin het geschreven is. Zo las ik op 

13 december 1942: daar het jaar ten einde loopt en de tijd van ons verblijf in 

onze gemeente onzeker is…… 

We weten nu dat in november/ december van dat jaar de hele gemeente is 

geëvacueerd, dus is de opmerking van de pastoor tenminste ietwat vreemd te 

noemen. 

Kees Visser 

Bloemen in de kerk 
 

Het valt niet altijd mee elke zondag bloemen op het 

altaar te zetten. 

Niet omdat het zoveel werk is, maar het moet wel 

elke week worden geregeld. 

Op de ‘doordeweekse’ zondag volstaat een 

eenvoudige bos. 

De eis is dat de bloemen vanuit de kerk te zien 

moeten zijn, dus niet alle bloemen op dezelfde 

hoogte, maar omhooglopend. 

De bloemversiering op de hoogfeesten is aanmerkelijk meer werk, zodat je met 

meer mensen moet zijn, vrouwen én mannen. 

Hoe maak je het bloemwerk? 
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Eén techniek is het steken, waarbij je de bloemen en het groen in steekschuim 

steekt, in schalen of vazen. 

De andere techniek is het vullen van vazen. Dit laatste lijkt gemakkelijk, maar de 

bloem of tak draait altijd weer de andere kant uit. 

De laatste tijd wordt er vooral gewerkt met het vullen van vazen, afhankelijk van 

de grootte van de bloemen een vaas op de altaartafel of op de grond ervoor. 

De te gebruiken bloemen waren tot voor kort niet duur en worden vaak op de 

markt of langs de weg aangeschaft. Met echt dure bloemen wordt nog wel eens 

voor de hoogfeesten gewerkt. 

In onze kerk staat geen bloemenpotje, of wordt om een extra bijdrage voor de 

aanschaf van de bloemen gevraagd. Verheugend is het dan ook wanneer je bij 

de bloemenman staat en er aan je wordt gevraagd of de bloemen voor de kerk 

zijn. Waarna je geld in je hand krijgt gedrukt. Dit is ook al eens in de kerk 

gebeurd. 

Nu vraagt u zich misschien af: “Waarom dit verhaal?” 

Simpel, Er zijn nu twee mensen bezig met het verzorgen van de bloemen in de 

kerk, maar die willen zo graag een paar medewerkers erbij hebben. 

Het motto is immers: ‘Vele handen maken licht werk’. 

Voelt er iets voor maar denkt u het niet te kunnen? 

Echt moeilijk is het niet, we zijn geen gediplomeerde bloemisten en doen niet 

mee aan een wedstrijd. Maar krijgen wel veel waardering van de mede-

gemeenteleden. 

Wilt u het wel eens proberen? Meldt u dan aan bij pastoor Joke. 

Activiteiten in en rond de Ste Agnes Parochie 

Sea Singers 
Maandag 12 september begon voor de Sea Singers, na het zomerreces, een 

nieuw actief tijdperk: de tweede 25 jaar. 

Het koor groeit en bloeit. Elke repetitie hebben we een oude bekende of een 

nieuw lid kunnen begroeten. 

Wilt u ook meezingen en swingen (m/v), dat kan. 
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Op maandagavonden, met uitzondering van de eerste maandag van de 

maanden, wordt er gerepeteerd van 19:30 tot 21:00 uur, met een 

koffie/theepauze van 20:15 tot 20:30 uur. 

De komende 3 maanden werken de Sea Singers mee aan: 

❖ De Oogstdienst op 16 oktober 

❖ De Gedachtenis van alle overledenen, Allerzielen 2 november. 

❖ De Adventsmiddag in de Prins Hendrikstichting op donderdag 1 december 

Aarzelt u nog, kom een keertje proberen. 

 

Vieringen Prins Hendrik Stichting 
Op een donderdagmiddag rond kwart over twee klinkt er pianomuziek in het 

restaurant van de Stichting. Door de gangen komen van alle kanten mensen om 

de kerkdienst bij te wonen.  

In de Stichting worden weer vijf keer per jaar kerkdiensten gehouden op 

donderdagmiddag om half drie, gezamenlijk georganiseerd door de drie kerken 

van Egmond: de Protestantse kerk, de Rooms- Katholieke Kerk en Oud- 

Katholieke Kerk.  

We zingen een paar bekende liederen, er is een lezing uit de Bijbel, een korte 

overweging en we vieren altijd de eucharistie of het heilig avondmaal. Als het 

even lukt, komen de Seasingers om een paar mooie bemoedigende liederen te 

zingen.  

Aansluitend drinken we samen koffie of thee en kunnen we nog even babbelen.  

Het zijn fijne middagen.  

Er is echter één probleem: we horen dat veel mensen wel willen komen, maar 

niet altijd weten dat de viering er is. Er hangen posters, maar blijkbaar worden 

die nog wel eens gemist. Of mensen vergeten het weer, zijn in slaap gevallen na 

de maaltijd en noem maar op. Het zou helpen als er vrijwilligers zouden zijn die 

mensen persoonlijk uitnodigen en hen willen ophalen naar het restaurant en 

natuurlijk ook weer terugbrengen. Aanmelden bij de pastoor.  

Verder is het belangrijk om te vertellen dat deze diensten ook toegankelijk zijn 

voor mensen van buiten de stichting. Als u graag af en toe op donderdagmiddag 

een kortere  dienst wilt bijwonen, bent u van harte welkom. Voor sommige 

mensen is dit misschien een goed alternatief als de zondagochtend dienst voor u 

te vroeg is, of als u met een bewoner van de Stichting mee wilt komen. De 
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volgende viering is op donderdag 1 december (onder voorbehoud van 

beschikbaarheid van de ruimte)  

Namens de pastores van de drie kerken in Egmond.  

Nieuws uit het Open Huis 
Sinds mijn laatste update van het Open Huis moet ik 

helaas melden dat twee van onze vrijwilligers zijn 

overleden, en wel Joke de Waard en Marianne de Vrij. 

Zij worden zeer gemist  en onze gedachten gaan uit 

naar hun families. Kanker was de boosdoener. En dit 

allemaal in een tijdspanne van twee maanden. Gezien 

onze gemiddelde leeftijd, ca. 80 jaar, zijn wij dringend 

op zoek naar vervangend personeel. Is dit iets voor u? 

Wat houdt dat allemaal in? Bij binnenkomst (ca. 9.30 

uur) haalt u, of uw mede vrijwilliger, de voorraad die u 

nodig heeft; koffie, thee enz., het is allemaal voorradig in het Gebouw, naast de 

Protestantse Kerk. Vervolgens zetten jullie de tafels en daarna bedekt één de 

tafels terwijl de ander koffie en thee zet. Daarna is het wachten op de eerste 

gasten en dan bedient u ze met koffie of thee. Het kan reuze gezellig zijn en vele 

vriendschappen zijn ontstaan uit ontmoetingen in het Open Huis. 

Bij ons is iedereen welkom; zwart of wit, jong of oud, geloofsovertuiging is niet 

(noodzakelijk) van belang. 

Als u zin heeft dan kunt u contact met mij opnemen telefonisch of via de e-mail. 

(De gegevens staan hieronder). 

Ik hoop u te zien in het Open Huis! 

Roderick Taylor  - e-mail: rodericktaylor@hotmail.com  - telefoon: 06-57537430 

PS. Als u van buiten het dorpskern Egmond aan Zee woont, vrees niet wij zijn in bezit 

van een bezoekersvergunning 

Bemiddelaar worden, iets voor jou? 
Bemiddelaars bemiddelen bij buren die een 

verstoorde relatie of conflict hebben en hier 

samen niet meer uitkomen. De overlast kan 

o.a. gaan over geluid, huisdieren, tuin en erfafscheiding, kinderen, pesterijen en 

verschil in dagritme.  

mailto:rodericktaylor@hotmail.com
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Bemiddelaars die actief zijn bij De Bemiddelingskamer zijn vrijwillig, betrokken, 

communicatief en professioneel getraind. Met veel passie ondersteunen zij buren om 

de onderlinge communicatie te verbeteren.  

In het najaar start er een nieuwe basistraining. Wil je daar graag bij aansluiten als één 

van onze nieuwe bemiddelaars? Neem dan contact met ons op! 

Quote bemiddelaar Stef: “Het is ontzettend mooi en dankbaar werk. Je leert 

er veel van en krijgt professionele trainingen en ondersteuning via intervisie. 

Het is flexibel (dus je kunt aangeven nu even niet, tijdens een drukke 

periode) en je hebt er een leuk stel collega’s bij!”  

Buurtbemiddeling is gratis voor alle inwoners van de gemeente en wordt uitgevoerd 

door De Bemiddelingskamer. Tips en informatie zijn te vinden op: 

www.debemiddelingskamer.nl  06 – 39 83 95 15  info@debemiddelingskamer.nl  

 

Open Kerk 2022 
Zomer 2022, voor de 10e keer Open Kerk.  

Deze zomer kon ons kerkgebouw voor de 10e keer gedurende de maanden juli en 

augustus, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 11:00 tot 13:30 geopend 

zijn. 

In 2020 en 2021 was Open Kerk, als gevolg van de corona-epidemie, niet mogelijk. Het 

was opvallend dat er vrij veel bezoekers de tijd namen en enige tijd gingen zitten. Ook 

werd er veel gebruik gemaakt van het “opsteken van een kaarsje”. 

Er waren ook ontmoetingen die veel indruk maakten. 

In een gesprek merkte ik plotseling dat ik Engels sprak in plaats van Duits of 

Nederlands.  De jonge vrouw, met een jongetje van een jaar of twee op haar arm 

vertelde dat zij een half jaar geleden gevlucht was uit Charkov, Oekraïne, met haar 

zoontje en moeder. Zij verbleven nu al drie maanden in de buurt van Harderwijk. De 

vader van het jongetje was achtergebleven.  

De oorlog komt dan opeens erg dichtbij. 

Gedurende de openstelling waren er altijd twee vrijwilligers aanwezig. Hoewel het 

aantal vrijwilligers sinds de eerste jaren van Open Kerk is toegenomen, is er nog veel 

plaats voor nieuwe.  

Als er meer mensen zijn gaat uitbreiding van de openingstijden tot de mogelijkheden 

behoren. Gedacht kan worden aan de zaterdag- en zondagmiddag, Allerzielen, Goede 

Vrijdag, Kerstdagen, Pasen.  Wellicht kunnen we in 2023 ook op zondag geopend zijn. 

http://www.debemiddelingskamer.nl/
mailto:info@debemiddelingskamer.nl
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Een agendapunt voor de volgende gemeentevergadering? 

Evenals in 2021 werd onze kerk op de Monumentendag 2022 goed bezocht. Ruim 500 

mensen kwamen binnen. 

 

Alle hens aan dek! 
Best veel werk, zo’n parochie! Beetje te veel voor één pastoor! Daarom de 

vraag: wie helpt? 

In alle ‘Blauwe Scheepjes’ heeft deze vraag gestaan. En uiteraard is de 

vraag op veel meer plaatsen gesteld! Een en ander heeft als resultaat dat er 

verschillende commissies actief zijn: 

❖ Thema avonden 

❖ Verenigingsgebouw 

❖ Gebouwencommissie 

En er zijn ook activiteiten die wat meer ad-hoc worden uitgevoerd, zoals de 

Open kerk, St Jan, Agnes. En er is iemand die in de loop van dit jaar de 

website gaat bijhouden! 

Zo langzamerhand wordt het wel tijd dat het kerkbestuur wordt uitgebreid. 

Met het toenemen van de activiteiten in en rond de parochie is een sterk 

en actief kerkbestuur als stimulerend middelpunt van al die actie, een 

belangrijk gremium!  

Er hebben heel veel mensen genoten van de wekelijkse vieringen, van de 

feesten in de familiekring die in het midden van de parochie gevierd 

konden worden (doop, huwelijk, vormsel!), een zomerfeest en straks een 

winterfeest. Dat willen we met z’n allen toch laten voortbestaan!  

Een positie in het kerkbestuur maakt het mogelijk onze Parochie op een 

leuke en levendige manier te besturen. Je hoeft het niet alleen te doen 

(samen aanmelden mag ook!) en kerk mag gewoon leuk zijn!  

De Synode 
Op dinsdag 28 september 1920 vond de eerste Synode van de Oud-

Katholieke Kerk van Nederland plaats. Ruim 100 jaar later zijn we druk 
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bezig met de voorbereidingen van de synode die op 19 november wordt 

gehouden.  De Synode bestaat o.a. uit: 

- de door de gemeentevergadering van elke parochie gekozen eerste 

vertegenwoordigers van de parochie; 

- de door de statievergadering van elke statie gekozen eerste 

vertegenwoordigers van de statie; 

- de door de Provinciale Synode der geestelijkheid gekozen 

vertegenwoordigers; 

- de door het kerkbestuur of statiebestuur aangewezen tweede 

vertegenwoordigers van de parochie of statie; 

- de leden van het Presidium van de Synode. 

De werkzaamheden van de Synode zijn: 

- het geven van raad en advies aan Episcopaat en het Collegiaal 

Bestuur over alle zaken welke de kerk betreffen, waaronder de 

financiele rekening en verantwoording over het afgelopen jaar; 

- het vaststellen van de begroting voor algemeen kerkelijke 

doeleinden voor het komende jaar; 

- het verkiezen van de leden van het Presidium van de Synode; 

- het verkiezen van de leken die zitting hebben in het Collegiaal 

Bestuur; 

- het verkiezen van de Thesaurier-Generaal. 

- Elk lid van de Synode heeft het recht voorstellen in te dienen. 

Wat betekent de Synode voor de parochie. 

- Elke parochie heeft twee vertegenwoordigers (m/v) in de Synode. 

- De 1e vertegenwoordiger wordt gekozen door de 

gemeentevergadering. 

- Deze verkiezing geschiedt voor een periode van vier jaar met de 

mogelijkheid van een eenmalige herverkiezing. 

- Het kerkbestuur kan voor iedere synodezitting een 2e 

vertegenwoordiger aanwijzen. Deze vertegenwoordiger heeft 

spreekrecht maar geen stemrecht. 

Een synodaal moet aan twee voorwaarden voldoen: 
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➢ meelevend lid van de parochie zijn; 

➢ de leeftijd van 18 jaar, maar jonger dan 72 jaar   

Heeft u belangstelling voor de werkzaamheden van de synodaal, bezoek de 

Synode op 19 november of geef aan dat u belangstelling heeft voor 

eventuele vacatures bij pastoor Joke Kolkman 

Agenda 
Datum, tijd Wat Waar 
Zondag 16 oktober 
10.00h 

Oecumenische Oogst-
dankdienst 

Kerk 

Dinsdag 18 okt, 
20.00h 

Thema-avond: 
De kerk en wij…. 

Verenigingsgebouw 

Zaterdag 22 okt,  
14.00h 

Symposium: Een 
aartsbisschop aangeklaagd 
in Rome 

Johannes de Doper Kerk 
in Hoofddorp, zie 
www.okkn.nl  

Zondag 30 okt, 
10.00h 

Viering Allerheiligen Kerk 

Woensdag 2 nov, 
19.00h 

Gedachtenis van alle 
overledenen, Allerzielen 

Kerk 

Zaterdag 5 nov,  
13.00h  

Bijeenkomst over Erfgoed 
voor aanmelding zie  

OK-Kerk Leiden 
www.okkn.nl 

Dinsdag 8 nov, 
20.00h 

Thema-avond: 
De synode 

Verenigingsgebouw 

Dinsdag 15 nov,  
20.00 h 

Gemeente 
najaarsvergadering 

Verenigingsgebouw 

Zaterdag 19 nov, 
10.00h 

Synode Nog niet bekend, zie 
www.okkn.nl 

Donderdag 1 dec, 
14.30h 

Advent viering mmv 
Seasingers 

Prins Hendrik stichting, 
restaurant 

Woensdag 21 dec,  
20.00h 

Thema-avond: 
Kerst en midwinter 

Verenigingsgebouw 

 

http://www.okkn.nl/
http://www.okkn.nl/
http://www.okkn.nl/
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